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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 327/2018-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. 

0058348-04.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) ITAMIR LUCIANO KOHLER, matrícula nº. 14747, 

portador(a) do RG nº. 13R3104944 SSP/SC e CPF nº. 024.440.879-33, 

para exercer em comissão, o cargo de Assessor Técnico Jurídico, no 

Gabinete do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Dr. 

Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, a partir da assinatura do 

Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

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, 28 de junho de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 328/2018-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. 

0058151-49.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) LETICIA HAIDER OLIVEIRA, matrícula nº. 27524, 

portador(a) do RG nº. 4951797 DGPC/GO e CPF nº. 024.636.271-58, para 

exercer em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete I, no Gabinete do 

Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Dr. Leonardo 

de Campos Costa e Silva Pitaluga, a partir da assinatura do Termo de 

Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a 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, 28 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 329/2018-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. 

0057803-31.2018.8.11.0000,

RESOLVE: NOMEAR o(a) servidor(a) FAGNER FERREIRA COELHO, 

matrícula nº. 32084, portador(a) do RG nº. 21832129 SSP/MT e CPF nº. 

035.790.561-07, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete II, no Gabinete do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá - Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, a partir da 

assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e 

assinado após a 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, 28 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 330/2018-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. 

0058684-08.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO, 

matrícula nº. 21904, portador(a) do RG nº. 1473748-5 SSP/MT e CPF nº. 

006.082.261-90, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete I, no Gabinete do Juiz da 1ª Vara Especializada de Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá - Dr. Onivaldo Budny, a partir da assinatura 

do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

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, 28 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 331/2018-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. 

0716773-69.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) POLIANA ZUMERLE FURTADO, matrícula nº. 

34915, nomeado (a) pela Portaria n.º 0396/2017-GRHFC, de 03/08/2017, 

para exercer em comissão, o cargo comissionado de Assessor de 

Gabinete I, na Gabinete do Juiz - 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública - 

Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir de 30/06/2018.

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

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

Cuiabá, 28 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 332/2018-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. 

0058689-30.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR o(a) servidor(a) GIOVANNA GABRIELLA CALIXTO 

DA ROCHA SILVA, matrícula nº. 22792, nomeado (a) pela Portaria n.º 

238/2018-GRHFC, de 09/05/2018, para exercer em comissão, o cargo de 

Assessor Técnico Jurídico, no Gabinete do Juiz de Direito - 2ª Vara 

Criminal - Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir da publicação 

desta.

Artigo 2º - NOMEAR o(a) servidor(a) GIOVANNA GABRIELLA CALIXTO 

DA ROCHA SILVA, matrícula nº. 22792, portador(a) do RG nº. 18241840 

SSP/MT e CPF nº. 016.679.311-64, para exercer em comissão, o cargo de 

Assessor de Gabinete I, no Gabinete do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cuiabá - Dr. Wladys Roberto Freire do 

Amaral, com efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, 

que deverá ser editado e assinado após a 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, 28 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 333/2018-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. 

0026620-42.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) KELLY KAROLYNE SILVA BARROS, 

matrícula nº. 36197, nomeado (a) pela Portaria n.º 137/2018-GRHFC, de 

21/03/2013, para exercer em comissão, o cargo comissionado de 

Assessor de Gabinete I, no Gabinete do Juiz de Direito - 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá - 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, 28 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT
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PORTARIA Nº. 334/2018-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. 

0716778-91.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) MARINETE FERREIRA RODRIGUES , matrícula 

nº. 31454, nomeado (a) pela Portaria n.º 187/2016-GRHFC, de 30/03/2016, 

para exercer em comissão, o cargo comissionado de Assessor de 

Gabinete II, na Gabinete do Juiz - Vara Esp. em Ação Civil Pública e Ação 

Popular - Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir de 30/06/2018.

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

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

Cuiabá, 28 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 335/2018-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. 

0058702-29.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) THALISSA CAROLINE DE MAGALHÃES 

BAICERE, portador(a) do RG nº. 1806226-1 SSP/MT e CPF nº. 

033.009.301-03, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete II, no Gabinete do Juiz da Vara Especializada de Ação Civil 

Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá - Dr. Luis Aparecido 

Bortolussi Júnior, a partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, 

que deverá ser editado e assinado após a 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, 28 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 336/2018-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. 

0027079-44.208.8.11.0000,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) RAFAELLA DE ANDRADE CARVALHO 

MARQUES , matrícula nº. 36266, nomeado (a) pela Portaria n.º 

139/2018-GRHFC, de 23/03/2018, para exercer em comissão, o cargo 

comissionado de Assessor de Gabinete II, na Gabinete do Juiz de Direito - 

4º Juizado Especial Cível de Cuiabá - 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, 28 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 337/2018-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. 

0716791-90.2018.8.11.0001, RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) GIOVANNI AUGUSTO CORRÊA DE ALMEIDA 

JUNIOR, matrícula nº. 14799, nomeado (a) pela Portaria n.º 

186/2016-GRHFC, de 30/03/2016, para exercer em comissão, o cargo 

comissionado de Assessor de Gabinete I, na Gabinete do Juiz – Vara Esp. 

em Ação Civil Pública e Ação Popular - Comarca da Capital - SDCR, com 

efeitos a partir de 03/07/2018.

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

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

Cuiabá, 28 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 338/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 10 (dez) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2017, pela Gestora Administrativa I MARINA 

OLIVEIRA DA COSTA, do(a) Central de Administração - Comarca da 

Capital - SDCR, conforme consta do expediente CIA nº. 

0716800-52.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) MARIA JOSÉ GONÇALVES , matrícula nº. 

5126, Auxiliar Judiciário, lotado(a) na Central de Administração - Comarca 

da Capital - SDCR, para exercer, a função de confiança de Gestora 

Administrativa I, no período de 09/07/2018 a 18/07/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 28 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 341/2018-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. 

0058819-20.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR o(a)servidor(a) ANNA GABRIELLA DE FARIA, 

matrícula nº. 34540, nomeado (a) pela Portaria n.º 237/2018-GRHFC, de 

09/05/2018, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete 

I, no Gabinete do Juiz de Direito - 2ª Vara Criminal - Comarca da Capital - 

SDCR, com efeitos a partir da publicação desta.

Artigo 2º - NOMEAR o(a) servidor(a) ANNA GABRIELLA DE FARIA, 

matrícula nº. 34540, portador(a) do RG nº. 24492442 SSP/MT e CPF nº. 

051.463.951-28, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete II, no Gabinete do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cuiabá - Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, com efeitos a 

partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a 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, 28 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 342/2018-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. 

0058831-34.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) PATRÍCIA LEDA VICARI, portador(a) do RG nº. 

0822085-9 SSP/MT e CPF nº. 594.740.171-15, para exercer em comissão, 

o cargo de Assessor de Gabinete I, no Gabinete do Juiz da Vara 

Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá 

- Dr. Luis Aparecido Bortolussi Júnior, a partir da assinatura do Termo de 

Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a 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, 28 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 343/2018-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. 

0716809-14.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) DOMITILA ISADORA CHRISTOFOLO DE 

MELLO, matrícula nº. 33543, nomeado (a) pela Portaria n.º 

239/2018-GRHFC, de 09/05/2018, para exercer em comissão, o cargo 

comissionado de Assessor de Gabinete II, na Gabinete do Juiz de Direito - 

2ª Vara Criminal - Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir da 
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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, 28 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº 339/2018-GRHFC(3ª alteração) - Alterar a ESCALA de 

Plantão Judiciário dos finais de semana e feriados do Polo Cuiabá, bem 

como do plantão semanal da Comarca de Cuiabá, no mês de Junho de 

2018, estabelecida pela Portaria nº. 242/2018-GRHFC de 14/05/2018, das 

19:01h do dia 29/06/2018 até as 19:00h do dia 30/06/2018, da área 

criminal da seguinte forma:

* A Portaria nº 339/2018-GRHFC completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

PORTARIA Nº 340/2018-GRHFC(1ª alteração) - Alterar a ESCALA de 

Plantão Judiciário dos finais de semana e feriados do Polo Cuiabá, bem 

como do plantão semanal da Comarca de Cuiabá, no mês de Julho de 

2018, estabelecida pela Portaria nº. 315/2018-GRHFC de 15/06/2018, no 

período das 19:01h do dia 30/06/2018 até as 11:59h do dia 06/07/2018 e 

das 19:01h do dia 06 até as 11:59h do dia 13/07/2018, da área criminal da 

seguinte forma:

* A Portaria nº 340/2018-GRHFC completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Varas Cíveis

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 933122 Nr: 50987-46.2014.811.0041

 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: CLÁUDIO FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA DANTAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, JOSÉ FERREIRA DA SILVA - OAB:8191/MT, MARLON 

DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR ROGERIO GRIPP - 

OAB:OAB/MT 21.129

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte REQUERIDA para 

APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS NO PRAZO DE 15 DIAS. Nada mais.

Decisão

Decisão 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 DECISÃO Vistos. 1. Indefiro o pedido 

formulado pelos requeridos sob Id. 13887887, uma vez que a parte 

requerente não demonstrou que é advogado de qualquer das partes nos 

autos 8060708-35.2016.811.0001 e 8057490-96.2016.811.0001, sendo 

que no extrato apresentado, não consta o seu nome. 2. Soma-se ainda o 

fato de a própria parte ter admitido que já foi intimada para o ato designado 

em razão da ciência da decisão anterior. Vale ressaltar que a designação 

de inspeção judicial pressupõe toda uma logística e que do ato participam 

também a Defensoria Pública que também atua no polo passivo da 

demanda e o Comite de acompanhamento de assuntos fundiários, estando 

todos já no município de Primavera para a realização do ato amanhã em 

Poxoreo. 3. Ainda, este juízo tentou entrar em contato com os advogados 

para cientificar pessoalmente com relação ao ato designado e somente o 

advogado peticionante não atendeu às ligações nos telefones 

relacionados nos autos, conforme certidão de Id. 13804574. Cuiabá, 28 de 

junho de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1017803-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDES MARTINS DE SOUZA (EMBARGANTE)

REGINALDO NOGUEIRA DA SILVA (EMBARGANTE)

JOSE PEREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)

OLINDOMAR LEAL MATHNES (EMBARGANTE)

JOAO ESCOLA (EMBARGANTE)

BENEDITA ANDRELINA DE ARRUDA (EMBARGANTE)

CLAUDINETE VALDETE SABINO (EMBARGANTE)

ENEDINA LAURINDA DA SILVA (EMBARGANTE)

EVA MARIA DE ARAUJO SILVA (EMBARGANTE)

EVA PEREIRA DE ALMEIDA MIRANDA E SILVA (EMBARGANTE)

FIRMINO LEONARDO DA SILVA (EMBARGANTE)

DANIELEM PEREIRA SANTOS (EMBARGANTE)

GILENO GOMES DA SILVA JUNIOR (EMBARGANTE)

ISRAEL DA MOTA (EMBARGANTE)

AUGUSTO CARDOSO DE SOUZA (EMBARGANTE)

MARIA APARECIDA DE SOUZA (EMBARGANTE)

ANTONIO SILVA RIOS FILHO (EMBARGANTE)

ANTONIO HERNANI DE MENEZES (EMBARGANTE)

ANTONIO MANOEL DA SILVA (EMBARGANTE)

NAITYARA MARTINS DE SOUZA E SILVA (EMBARGANTE)

MARINO LOPES DE CAMPOS (EMBARGANTE)

WALQUIRIA ILZA DE SOUZA (EMBARGANTE)

LIDIA FERREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)

MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

SILVANIRA BENFICA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA SANTA CRUZ LTDA - ME 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. Nos termos do §2º 

do artigo 13 da Resolução 03/2018 - TJ-MT/TP, determino o arquivamento 

do feito, visto que os embargantes deverão peticionar fisicamente posto 

que os autos principais são físicos e não há como distribuir por 

dependência de forma eletrônica. Intimo os embargantes para que, 

protocolem adequadamente a petição inicial. Cuiabá, 25 de junho de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1036930-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ÂNGELA KEMZIA SANTIN (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA 

DIA 15 DE JUNHO DE 2018

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006323-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO)

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006323-68.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: PAULO SERGIO RIBEIRO REQUERIDO: BRADESCO SAUDE 

S/A Vistos. Face a contestação (id. 13839467) e documentos 

apresentados pelo requerido, intime-se o autor para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Outrossim, embora o CPC não 

preveja fase exclusiva de especificação de provas e delimitação dos 

pontos controvertidos de fato e de direito, entendo que, do espírito do 

diploma processual, não é possível atingir a fase de organização e 

saneamento do processo sem que as partes tenham a possibilidade de 

influenciar a decisão judicial (CPC, art. 9º)[1]. Ademais, a legislação 

instrumental veda a prolação de decisões que surpreendam as partes (art. 

10)[2], de modo que as providências decisórias do art. 357, por seu 

potencial de interferir na situação processual das partes, devem ser 

precedidas de oportunização ao contraditório. Outrossim, cobra relevo 

consignar que o atual CPC apresenta como norma e princípio a 

cooperação (art. 6º, CPC)[3], que não deve ser imposto apenas ao 

magistrado, mas essencialmente às partes. Assim sendo, a despeito da 

exigência de que as provas sejam requeridas já na inicial e na 

contestação e da inexistência de previsão legal desta determinação, 

desde a vigência do CPC/73 assentou-se a possibilidade, quiçá 

necessidade, do reconhecimento do dever do juiz de antes de sanear o 

processo, dar às partes tal oportunidade de esclarecimento dos pontos 

que entendem controvertido, na medida em que nesta fase processual a 

demanda já foi exposta e contestada, bem como indicar as provas que 

entendem relevante, exercendo, assim, a ampla defesa e colaborando 

para o saneamento e a organização do processo. Note-se, que alguns 

defendem, que a especificação de provas pelas partes deve ocorrer após 

o saneamento realizado pelo magistrado. Nesse sentido, ouso discordar 

pois nem de longe existe tal possibilidade e/ou previsão nos comandos 

insertos no art. 357 do CPC. Friso, que na decisão de saneamento e 

organização do processo deve o magistrado, dentre outras providências, 

delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova admitidos. Assim sendo, a possibilidade 

das partes influenciarem a decisão saneadora, com a especificação de 

provas e outros aspectos, longe de violar o espírito do atual CPC confirma 

a sua propensão à cooperação de todos os agentes. Doutro lado, é certo 

que o Processo Civil permite a prolação de decisões fracionadas, e o art. 

357 do CPC permite em seu § 1º que as partes no prazo comum de 05 

(cinco) dias peçam esclarecimentos ou solicitem ajustes. Contudo, a 

hipótese do §1º não deve ser entendida como regra, mas sim exceção 

para ocasiões em que haja necessidade de “esclarecimentos” ou “ajustes” 

à decisão saneadora já proferida[4]. Destarte, após o decurso do prazo 

de impugnação, visando ao saneamento e ao encaminhamento da 

instrução do feito, em atendimento ao disposto nos arts. 6º, 9º e 10 do 

CPC de 2015, que estabeleceram os Princípios da Cooperação e 

Não-surpresa, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, e 

sob pena de preclusão: a) Especifiquem as provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC), sob pena de indeferimento; b) Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deve ser articulado de 

modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer 

este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus e distribuição do 

ônus da prova diversa da regra geral (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo 

da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já 

acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem quais questões de direito que entendem, ainda, 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Transcorrido o prazo fixado, certifique-se eventual inércia 

das partes, e em seguida remeta-se o feito para prolação de decisão de 

saneamento e organização do processo. Ressalvo, que a especificação 

de provas não obstará o eventual julgamento antecipado do mérito, na 

hipótese de ser reconhecida as hipóteses do art. 355 e 356 do CPC. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de março de 2.018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Sobre o tema: "(...) Contraditório significa 

hoje conhecer e reagir, mas não só. Significa participar do processo e 

influir nos seus rumos. Isto é: direito de influência (...)". In MARINONI, Luiz 

Guilherme, Novo código de processo civil comentado / Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - São Paulo : Editora 

revista dos Tribunais, 2015, pág. 108. [2] "(...) é absolutamente 

indispensável tenham as partes possibilidade de pronunciar-se sobre tudo 

que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive 

àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício (art. 10º, CPC) (...)" In 

MARINONI, Luiz Guilherme, Novo código de processo civil comentado / 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - São Paulo 

: Editora revista dos Tribunais, 2015, pág. 109. [3] “Art. 6º. Todos os 

sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” [4] Sendo certo que tal 

hipótese não se revela uma inovação, pois “esclarecimentos” e “ajustes” 

pressupõe, via de regra, a existência de omissão, contradição ou 

obscuridade e para tanto o CPC já previa a possibilidade de Embargos de 

Declaração, inclusive no do § 1º do art. 357 do CPC. CUIABÁ, 28 de junho 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010037-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA EUFRASIA NOGUEIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010037-36.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCISCA EUFRASIA NOGUEIRA LEITE RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Ante a alegação do id. 

13642380, intime-se a requerida para se manifestar quanto a alegação de 

descumprimento da tutela de urgência em 72 (setenta e duas) horas, sob 

pena de incidência da multa aplicada, sem prejuízo da adoção de outras 

providências. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de junho de 2.018. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033614-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA CELINA DAS NEVES RONQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)
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MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/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 estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

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

Petição de Id. 13584297 a Id. 13584319, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029522-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MATTOS MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

Petição de Id. 13637551 a Id. 13637572, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022587-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODETE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Id. 13668958 a Id. 13668975, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024925-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON LIMA 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:

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

 

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

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

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

Petição de Id. 13722516 a Id. 13722535, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024133-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANACISIO PEREIRA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13873883), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010536-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO FERNANDES CORTEZ (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 da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

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

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

Petição de Id. 13679735 a Id. 13679737, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015880-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARA LOPES FERREIRA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

Petição de Id. 13722917 a Id. 13722937, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015712-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU GOMES ALVES (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 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), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023154-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JASON JOSE DO ESPIRITO SANTO (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)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 
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CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014917-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERREIRA 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Id. 13791548 a Id. 13791611, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027745-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO LUCAS JOSE FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

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

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

Petição de Id. 13836227 a Id. 13836264, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003894-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO DOS SANTOS CAPELLI DE JESUS (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, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014834-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE ALMEIDA SILVA (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)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13874304), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016701-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DEVANICA FAGUNDES (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)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

K. G. F. H. (REPRESENTADO)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13874573), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015995-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINA VENANCIO DE ALBUES (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)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id.13875712), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026349-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDE GASES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI OAB - MG72002 

(ADVOGADO)

LAURA DE ALMEIDA MACHADO OAB - MG140752 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS OAB - MT12585/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026349-24.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LINDE GASES LTDA RÉU: ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE 

AO CANCER Vistos. Defiro à parte ré a concessão dos benefícios da 

gratuidade de justiça, por tratar de associação sem fins lucrativos de 

assistência à saúde, cuja situação econômico/financeira deficitária é de 

conhecimento público e notório (NCPC, 98 e STJ, Súmula 481). Impugne a 

parte autora a contestação apresentada pela parte ré, bem assim conteste 

a reconvenção proposta por esta, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Havendo a suscitação de preliminares na contestação da parte 

autora à reconvenção proposta pela parte ré, dê-se vista dos autos a esta 

para manifestar-se a respeito, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001704-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRILANE LOPES 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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13879372), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1025599-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA BATISTA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO OAB - MT0011974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MANUEL DIAS BETTENCOURT (REQUERIDO)

ROSA MARIA MALACRIDA BETTENCOURT (REQUERIDO)

MANUEL COELHO SIMOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE GUSTAVO MALACRIDA BETTENCOURT OAB - SP269779 

(ADVOGADO)

ANTONIO FRANCISCATO SANCHES OAB - MT2321/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025599-22.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELVIRA BATISTA NUNES REQUERIDO: MANUEL COELHO 

SIMOES, JOSE MANUEL DIAS BETTENCOURT, ROSA MARIA MALACRIDA 

BETTENCOURT Vistos. Como assentado na decisão de id 11372390, 

trata-se de Ação Autônoma de Produção Antecipada de Provas 

consubstanciadas estas na exibição de documentos e realização de 

perícia grafotécnica das assinaturas apostas neles. Deferida, inicialmente, 

a exibição dos documentos almejados pela parte autora, levada ela a 

efeito mediante o acostamento aos autos dos documentos de id 12353529, 

determino a produção da prova pericial grafotécnica nas assinaturas da 

parte autora apostas nos documentos exibidos. Para tanto, NOMEIO como 

Perito do Juízo o Sr. THYAGO JORGE MACHADO, que deverá ser intimado 

na Rua General Irineu de Souza, n. 144, Duque de Caxias II, telefone (65) 

8112-2338, o qual cumprirá escrupulosamente seu encargo, 

independentemente de compromisso legal (NCPC, 466). As partes devem, 

se for o caso, arguir o impedimento ou suspeição do perito, bem como 

indicar seus assistente técnico e apresentar quesitos, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão (NCPC, 465, § 1º, incisos I a 

III). Decorrido o prazo acima, notifique-se o perito da sua nomeação e do 

prazo de 05 (cinco) dias para apresentar a sua proposta de honorários 

periciais, currículo com comprovação de especialização e contatos 

profissionais (NCPC, 465, § 2º, incisos I a III). Em seguida, intimem-se as 

partes para manifestarem-se acerca da proposta de honorários periciais, 

querendo, no prazo comum de 05 (cinco) dias (NCPC, 465, § 3º). 

Arbitrados os honorários periciais, considerando que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade de justiça, serão eles pagos ao final pelo 

Estado. Ato contínuo, notifique-se o Perito nomeado para que indique data, 

local e horário para os trabalhos periciais, inclusive informando sobre a 

necessidade de comparecimento das partes para os exames, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência para que sejam intimadas em tempo 

hábil, as quais ficam responsáveis pela cientificação dos seus 

respectivos assistentes (NCPC, 466, § 2º, e 474). Juntado o laudo pericial, 

intimem-se as partes para manifestação, querendo, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, prazo em que devem ser juntados aos autos eventuais 

pareceres dos seus assistentes técnicos. Levadas a efeito as 

determinações e providências acima, venham-me os autos conclusos para 

prolação de sentença.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017815-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT0013582A (ADVOGADO)

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CONCEICAO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017815-57.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO EXECUTADO: LUIZ CARLOS 

CONCEICAO JUNIOR Vistos. Cite-se o devedor executado para, no prazo 

de 03 (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. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017808-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0017000A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017808-65.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA EXECUTADO: ANDRE BERNARDO 

DUZANOWSKI Vistos. Cite-se o devedor executado para, no prazo de 03 

(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. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018578-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA POLIANA SANTOS RODRIGUES (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: 1018578-58.2018.8.11.0041. AUTOR: 

TALITA POLIANA SANTOS RODRIGUES 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 
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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: 1018557-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MENDES RODRIGUES (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: 1018557-82.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLAUDIA MENDES RODRIGUES 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)”

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021929-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE ALMEIDA JUNIOR (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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13878404), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006743-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON DOUGLAS ALVES DE BARROS (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:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13878075), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012174-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON APARECIDO DA SILVA (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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13876976), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023926-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAREN COSTA GOULART (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:

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

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13876055), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022392-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA VIEIRA (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:

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13879838), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019225-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEZIO JOSE DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/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)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13880118), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019662-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13880645), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003730-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELSON CONRADO DE ASSUNCAO (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)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 13881467), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020970-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SABINO ALVES (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:

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

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

Petição do Perito de Id. 13589562 , postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1012308-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEY ZILTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

Petição do Perito de Id. 13590528, postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1017074 Nr: 30608-50.2015.811.0041

 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: WESLEY LUCAS BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 825446 Nr: 31454-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN ROBERTO CORTEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROOSEVELT LOTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3.110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FERNANDO LEMOS DOS 

SANTOS - OAB:3098

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1116295 Nr: 17152-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR OLIVEIRA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte requerida 

intimada na pessoa de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuarem o recolhimento do restante dos honorários periciais, sob 

pena de penhora Online.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 400186 Nr: 33057-88.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. D. A. M, ELIANE GERONIMA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILA TEREZA COELHO 

LANNES PAULA SOUZA - OAB:4523, MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-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. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 877991 Nr: 15590-23.2014.811.0041

 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: ANTONIO ROSALVO AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/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. Nada mais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701904 Nr: 36525-26.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIRUZA BUENO MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KAIRUZA BUENO MOTA, Cpf: 

01509049169, Rg: 4539364, brasileiro(a), 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.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de execução de título executivo 

extrajudicial.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 12.790,58 - Valor 

Atualizado: R$ 12.790,58 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão:  Processo n.  36525-26.2010.811.0041 - 

Código701904Vistos.Considerando as várias tentativas de localização da 

executada Kairuza bueno Mota, infrutíferas, bem como o grande lapso 

temporal desde a propositura desta ação até a presente data, DEFIRO o 

pedido de citação por edital, nos termos do art. 256, II e §3° do 

CPC/15.Com a juntada da referida planilha, cite-se a executada KAIRUZA 

BUENO MOTA do valor atualizado da dívida, por edital, nos termos do art. 

257 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias.Citada a 

executada por edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, 

desde já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, 

nomeio como curador especial o Defensor Público que atua perante esta 
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Vara.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 24 de novembro de 

2017.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JACQUELINE LOPES 

BEZERRA BENEVIDES, digitei.

Cuiabá, 27 de junho de 2018

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1018493-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LEITE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018493-72.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARCOS ANTONIO LEITE DA CRUZ REQUERIDO: LUMEN 

CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Vistos. Trata-se de 

"Ação de Habilitação de Crédito em Recuperação Judicial" ajuizada em 

face de empresa em recuperação judicial, distribuída para esta Terceira 

Vara Cível. No entanto, a causa é de competência da 01ª Vara 

Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Capital, razão pela 

qual declino a competência para ela. Às providências. Intime-se. 

Redistribua-se. Intime-se. Cuiabá, 27 de junho de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018476-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA MOREIRA RIBEIRO DE MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT0010228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018476-36.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MILENA MOREIRA RIBEIRO DE MELLO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Trata-se de ação ajuizada por MILENA MOREIRA RIBEIRO DE 

MELLO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, distribuída para esta 

Terceira Vara Cível. No entanto, a causa é afeta à Fazenda Pública, razão 

pela qual declino a competência para o seu processamento e julgamento a 

uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca. Às 

providências. Intime-se. Redistribua-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de junho 

de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1033131-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO JORGE MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA KASSAR DO VALLE RODRIGUES OAB - MT3326/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA PAOLLA RAVAGNANI (REQUERIDO)

MARIA DO CARMO LIMA (REQUERIDO)

MENU 4U ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033131-47.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

THYAGO JORGE MACHADO REQUERIDO: DANIELA PAOLLA 

RAVAGNANI, MARIA DO CARMO LIMA, MENU 4U ALIMENTACAO 

SAUDAVEL LTDA - ME Vistos. Por motivo de foro íntimo, declaro-me, 

nesta data, suspeito para processar e julgar este feito (NCPC, 145, § 1º). 

Ressalto, que o aludido dispositivo legal - art. 145, § 1º, do Código de 

Processo Civil de 2015 -, em vigor desde 18.03.2016, gerou a revogação 

da Resolução n. 82/2009-CNJ, conforme decisão plenária do Conselho 

Nacional de Justiça de 30.8.2016. No mesmo sentido, houve declaração de 

perda superveniente da ADI 4260/DF, com a sua consequente extinção 

sem julgamento. Destarte, desnecessário eventual comunicação e/ou 

exposição das razões da aludida suspeição, conforme expresso no citado 

dispositivo legal. Cumpra-se, o disposto no artigo 347 da CNGC. Por fim, 

remetam-se os autos, imediatamente, ao meu substituto legal. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de junho de 2018. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000357-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MENU 4U ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THYAGO JORGE MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000357-27.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MENU 4U ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA - ME REQUERIDO: THYAGO 

JORGE MACHADO Vistos. Por motivo de foro íntimo, declaro-me, nesta 

data, suspeito para processar e julgar este feito (NCPC, 145, § 1º). 

Ressalto, que o aludido dispositivo legal - art. 145, § 1º, do Código de 

Processo Civil de 2015 -, em vigor desde 18.03.2016, gerou a revogação 

da Resolução n. 82/2009-CNJ, conforme decisão plenária do Conselho 

Nacional de Justiça de 30.8.2016. No mesmo sentido, houve declaração de 

perda superveniente da ADI 4260/DF, com a sua consequente extinção 

sem julgamento. Destarte, desnecessário eventual comunicação e/ou 

exposição das razões da aludida suspeição, conforme expresso no citado 

dispositivo legal. Cumpra-se, o disposto no artigo 347 da CNGC. Por fim, 

remetam-se os autos, imediatamente, ao meu substituto legal. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de junho de 2018. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035853-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FREITAS CHAVES DINIZ SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EROS SANT ANNA BETONI OAB - SP348013 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo 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.
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014187-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CATARINA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014187-60.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANDREA CATARINA DE JESUS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 25/07/2018, às 

10h00, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015052-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LUCIA DE AMORIM TOLEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015052-83.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JANAINA LUCIA DE AMORIM TOLEDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 25/07/2018, às 11h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014399-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MANOEL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014399-81.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JULIANO MANOEL DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 25/07/2018, às 10h15, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014606-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERNANDO HELLEBRANDT DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014606-80.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ADRIANO FERNANDO HELLEBRANDT DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 25/07/2018, às 11h15, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014491-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILDO SILVA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014491-59.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ADENILDO SILVA SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 25/07/2018, às 10h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015093-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015093-50.2018.8.11.0041. AUTOR: 

TIAGO BATISTA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 25/07/2018, às 11h45, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015137-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELBS FERREIRA NOBRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015137-69.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ELBS FERREIRA NOBRE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 25/07/2018, às 12h00, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015271-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIZIELE LIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015271-96.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GLEIZIELE LIRA ARAUJO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 26/07/2018, às 10h00, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015338-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL MOURA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015338-61.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SAMUEL MOURA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 26/07/2018, às 10h15, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015508-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DE SOUZA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015508-33.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LUZINETE DE SOUZA SILVA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 26/07/2018, às 10h30, a ser 
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realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015681-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAOR RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015681-57.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALAOR RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 26/07/2018, às 11h00, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025030-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso MT (DEPRECANTE)

JULIETE BARROS (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMARCA DE CUÍABA (DEPRECADO)

T. F. G. (DEPRECADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025030-21.2017.8.11.0041. 

DEPRECANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE SORRISO MT, 

JULIETE BARROS DEPRECADO: COMARCA DE CUÍABA, THYAGO 

FILIPALDI GONÇALVES Reitero a deliberação de Id. 9460290. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de junho de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015830-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015830-53.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FELIPE FERREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 26/07/2018, às 11h45, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015818-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DOMINGAS DA SILVA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015818-39.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DANIELE DOMINGAS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 26/07/2018, às 11h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015815-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JASIEL RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015815-84.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JASIEL RIBEIRO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 26/07/2018, às 11h15, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015999-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELYANE MARTINS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015999-40.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ELYANE MARTINS DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 26/07/2018, às 12h00, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016016-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RODRIGUES FLORENTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016016-76.2018.8.11.0041. AUTOR: 

REGINALDO RODRIGUES FLORENTINO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 26/07/2018, às 08h00, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016030-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR JUNIOR BARBOSA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016030-60.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VICTOR JUNIOR BARBOSA DIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 26/07/2018, às 08h15, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016414-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON CESAR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016414-23.2018.8.11.0041. AUTOR: 

NILSON CESAR DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 26/07/2018, às 08h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005339-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PIZZOLATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO)

ALEXANDRE EHLKE RODA OAB - PR49566 (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 
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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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016541-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EGMAR SOUZA ROGADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016541-58.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EGMAR SOUZA ROGADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 26/07/2018, às 09h00, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024588-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (RÉU)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016435-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016435-96.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 26/07/2018, às 08h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002497-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENLEY TONDORF DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TONDORF NASCIMENTO OAB - MT23266/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONAN QUEIROZ VUNJÃO (REQUERIDO)

IGOR F. A. DE ABREU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO MATEUS MORAES LOPES OAB - MT0012636A-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: 1010298-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GALLI & GALLI LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 
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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 (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Ids. 13913218 e 

13913219, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017805-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAU PINTO DE GODOY FILHO (AUTOR)

EMILIA BAPTISTA GODOY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT0015714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMEU DE AQUINO NUNES OAB - MT0003770A (ADVOGADO)

ROBER CESAR DA SILVA OAB - MT0004784A (ADVOGADO)

LAERTE FELIPE DOS SANTOS JUNIOR OAB - GO29505 (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

HOMERO BELLINI JUNIOR OAB - RS24304 (ADVOGADO)

LAERCIO FAEDA OAB - MT0003589A (ADVOGADO)

EBER SARAIVA DE SOUZA OAB - MT0008267A (ADVOGADO)

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (ADVOGADO)

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

PABLO BERGER OAB - RS0061011A (ADVOGADO)

MARIA CAROLINA DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - PE20795 

(ADVOGADO)

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

TIAGO AUED OAB - MT0009873A (ADVOGADO)

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT0008194S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017805-13.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EMILIA BAPTISTA GODOY, NICOLAU PINTO DE GODOY FILHO RÉU: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL SA, BANCO BMG, BANCO 

CETELEM S.A., SABEMI SEGURADORA SA Dê-se ciência às partes, 

sucessivamente pelo prazo de quinze dias, a respeito da distribuição do 

feito, para que eventualmente requeiram o que for de direito. Após, 

venham os autos conclusos. Determino a exclusão da Caixa Econômica 

Federal do feito, uma vez que a pretensão autoral já foi decidida quanto à 

empresa pública em sentença transitada em julgado de Id. 13796930 - pg. 

11 a 25. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de junho 

de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 380127 Nr: 16051-68.2009.811.0041

 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: MARCIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1120964 Nr: 19211-57.2016.811.0041

 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: FRANCISCO VIEIRA DE ALENCAR

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 837514 Nr: 42313-16.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO CAVALCANTE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARCELO MACEDO DE 

SOUZA - OAB:13.671/MT, MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1070834 Nr: 55755-78.2015.811.0041

 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: LUIS CARLOS NUNES RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER DE ALMEIDA BASTOS

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

OAB:11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:11.242

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015570-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015570-73.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VANDERLEY FERREIRA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 
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DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer, com 

pedido de tutela de urgência, ajuizada por Vanderley Ferreira de Oliveira 

em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros, todos qualificados nos 

autos. Sustenta o requerente que foi vítima de um acidente de trânsito que 

ocasionou a sua invalidez permanente. Aduz que após o acidente, 

dirigiu-se à sede da requerida para protocolizar o requerimento 

administrativo a fim de receber a indenização que lhe é devida, ocasião 

que teve o pedido de protocolo negado. Por essas razão, requer, em sede 

de tutela de urgência, que a requerida seja compelida a receber o 

requerimento administrativo. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito 

deduzido, tendo em vista que a requerente comprovou a recusa da 

requerida em receber o requerimento, através de reclamação enviada a 

Susep, notificação extrajudicial enviada a requerida e, ainda, por meio de 

gravações realizadas na empresa. Ocorre que, nos termos do art. 5º, §2º 

da Lei 6.194/74, para o pagamento da indenização, se faz necessário 

apresentar os documentos do acidente, à seguradora, mediante recibo, in 

verbis: “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. § 2º Os documentos referidos no § 1º 

serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os 

especificará. Destarte, considerando que para o pagamento da 

indenização se faz necessário o recebimento dos documentos, mediante 

recibo, entendo evidenciada a probabilidade do direito da parte autora. Da 

mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, 

tendo em vista que o ato de recusa da requerida impede a parte autora de 

receber valores que lhe é de direito. Ademais, além de impedir o 

pagamento da indenização pela via administrativa, o ato da requerida 

obsta o ajuizamento de ação, uma vez que o STF no julgamento do RE 

631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu que 

carece de interesse de agir, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante a seguradora demandada. Por fim, 

não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o 

perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o 

aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, com amparo no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar de tutela 

de urgência, determinando que requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

receba o requerimento administrativo da parte autora. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo 

único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 10/07/2018, às 08:45h – 

Sala: Conciliação 10, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Por fim, com fulcro no art. 538, 

inciso III, da CNGC-Foro Judicial, DEFIRO o pedido de tramitação prioritária 

do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 de Junho de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016379-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA PAIXAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016379-63.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ADRIANA DA PAIXAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado no ID 

13747246. Não se faz necessária a concordância da parte ré, uma vez 

que não houve sequer o despacho inicial. A desistência, consoante 

conhecimento comezinho, não importa renúncia ao direito e não impede o 

ajuizamento de nova ação (RT 490/59). Assim, nos termos dos artigos 

200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO 

sem resolução de mérito. Sem condenação em honorários advocatícios. 

Custas processuais remanescentes, acaso existentes, ficam a cargo da 

parte autora, contudo defiro os benefícios da gratuidade da justiça, com 

fundamento no art. 98 do CPC. Transitada em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008632-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (AUTOR)

MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DE BARROS OAB - GO31153 (ADVOGADO)

MARCOS SOUZA DE BARROS OAB - MT3947/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM HEINRICH MULLER (RÉU)

HILMO MULLER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON BARDUCO JUNIOR OAB - SP272967 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008632-62.2018.8.11.0041. AUTOR: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA, MICHELLE REGINA DE 

PAULA ZANGARINI DORILEO RÉU: HILMO MULLER, CARMEM HEINRICH 

MULLER Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c.c Pedido de 

Indenização e Tutela de Urgência movida por IMOBILIÁRIA E 

CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA e MICHELLE REGINA DE PAULA 

ZANGARINI DORILEO, em desfavor do HILMO MULLER e CARMEN 

HEINRICH MULHER. Mediante petição colacionada em 19/06/2018 (ID n. 

13732285), a parte autora requestou pela desistência da presente 

demanda. Embora a parte ré tenha sido citada antes do pedido de 

desistência (ID n. 13100757), o art. 485, §4º, do CPC, dispõe que somente 
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será necessária a oitiva da parte contrária se o pedido de desistência for 

formulado após a apresentação da contestação. Assim, entendo 

perfeitamente possível o acolhimento de desistência da presente ação. 

Diante do exposto, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, 

inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência 

da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. Sem 

condenação em custas processuais remanescentes e honorários 

advocatícios. Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de 

junho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022149-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSIELICE CARVALHO 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022149-08.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de utilização da 

perícia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 27 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032293-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO AUGUSTO FERNANDES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032293-07.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

a ré para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito. Em seguida, concluso. Cuiabá, 27 de junho de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000176-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000176-60.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

a ré para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito. Em seguida, concluso. Cuiabá, 27 de junho de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011572-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO FERNANDES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011572-34.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

a ré para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito. Em seguida, concluso. Cuiabá, 27 de junho de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037996-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BOM DESPACHO DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037996-16.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se o 

autor para impugnar a contestação. Em seguida, visando ao saneamento e 

ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes a: 

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); 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); 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, 27 de junho de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000105-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000105-24.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se o 

autor para impugnar a contestação. Em seguida, visando ao saneamento e 

ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes a: 

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); 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); 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, 
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IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 27 de junho de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019778-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019778-71.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de utilização da 

perícia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 27 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011976-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA IRES ARAUJO TAVARES (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011976-85.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de utilização da 

perícia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 27 de junho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006752-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006752-69.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

a ré para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito. Em seguida, concluso. Cuiabá, 27 de junho de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032144-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENYFER ANDRESSA ALVES 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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032144-11.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

a ré para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito. Em seguida, concluso. Cuiabá, 27 de junho de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014868-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO DANTAS 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014868-64.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

a ré para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito. Em seguida, concluso. Cuiabá, 27 de junho de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010321-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA MONGE (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010321-78.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

a ré para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito. Em seguida, concluso. Cuiabá, 27 de junho de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002873-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE GOMES RIVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certidão Processo n. 1002873-20.2018.8.11.0041 AUTOR(A: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: JANETE GOMES RIVA Certifico que, nos 

termos da legislação vigente e do art. 482, VI da CNGC, impulsiono o feito 

com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar sobre o teor 

da certidão de ID 13079284, no prazo de 05 dias. Cuiabá, 28 de junho de 

2018. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003129-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MUSIS (AUTOR)

MARIA MADALENA MINETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT14969 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDA DE ALMEIDA TEIXEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE MASSON (TERCEIRO INTERESSADO)

MARILDANETE RAMSAY GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certidão Processo n. 1003129-94.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

MARCO AURELIO MUSIS, MARIA MADALENA MINETTO RÉU: GERALDA DE 

ALMEIDA TEIXEIRA Em cumprimento ao despacho de ID 13768622, 
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certifico que a autora manifestou-se acerca dos AR's de citação dos 

confinantes, na petição de ID 13222492. No mais, considerando o teor da 

petição de ID 10846442, impulsiono os autos, encaminhando intimação à 

parte autora para que junte aos autos os documentos solicitados, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 28 de junho de 2018. LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012269-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA RIBEIRO DE FREITAS OAB - MT0018069A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ALVES DA SILVA COMERCIO EIRELI - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, certifico que o 

mandado de citação foi enviado à Central de Mandados. No mais, 

esclareço que caberá ao autor acompanhar a distribuição do mandado e 

contatar o oficial de justiça fornecendo os meios físicos necessários para 

seu devido cumprimento. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de 

Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 819655 Nr: 25928-90.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte requerida, 

às fls. 132/136, 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1062361 Nr: 52086-17.2015.811.0041

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM DAS VIVENDAS, 

RAQUEL LINAIK DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE APARECIDA DE SOUZA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 11.646

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte requerente 

às fls.94/97 são tempestivos. Em assim sendo, nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte requerida para apresentar suas contrarrazões aos 

Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 872300 Nr: 11266-87.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EPAMINONDAS ROCHA OURIQUES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ALMEIDA 

DE OLIVEIRA FILHO - OAB:10466/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:OAB/MT 14250-A

 Certifico que o Recurso de Apelação de fls. 127/135 é tempestivo.

 Desta forma, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte requerida para 

apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 901668 Nr: 31086-92.2014.811.0041

 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: EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLL CAJUHY VIAGENS E TURISMO - ME, 

FABIO LUIZ LEMOS CAJUHY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL COELHO CRUZ E 

SOUSA - OAB:18521/O, MOGLY ADAS COSTA - OAB:18094, RUBEM 

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência Devolvida de fl. 119, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 916117 Nr: 40859-64.2014.811.0041

 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: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, EDNEY 

JOSE DE AMORIM, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILANA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:16636, JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDELINA FERREIRA 

TORRES - OAB:13.361-MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte requerida para se manifestar 

sobre a correspondência Devolvida de fl. 154, no prazo de 15(quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 936029 Nr: 52587-05.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE EDUARDO PEREIRA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, em cumprimento à determinação de fls. 85/87, verifiquei a 

impossibilidade de expedição do alvará, tendo em vista que não consta 

nos autos a conta judicial vinculada aos autos, conforme documento 

juntado às fls. 69 e 91.

Assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, encaminho intimação à parte requerida para apresentar a guia de 

depósito judicial, a ficha de compensação ou a conta judicial, para que 

possam vincular o valor depositado à fl. 69, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1284935 Nr: 3246-68.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ADUBOS - CRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BARBOSA, JOSÉ ALVIR GROBE, 

EDIONETE GROBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da petição juntada à fl. 16, certifico que o mandado 

fora devidamente redistrbuído ao oficial competente, devidamente 

instruída, tendo sido juntada a certidão negativa do oficial de justiça, à fl. 

14.

Desta forma, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os autos encaminhando intimação à parte autora para 

que manifeste-se acerca da certidão do oficial de justiça, de fl. 14, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da missiva.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036836-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONDENELLY CESAR MARQUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036836-53.2017.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de rescisão contratual por vício oculto c/c pedido de reparação por 

danos materiais e morais com pedido de liminar proposta por Rondenely 

Cesar Marques de Arruda em face de Auto Campo Comércio de Veículos 

Ltda. (Honda) e Honda Automóveis do Brasil Ltda.. O autor alega que em 

12 de dezembro de 2016, adquiriu da primeira ré um veículo HR-V, marca 

Honda, modelo XL 1.8 16V CVT, 2016/2017, placa QBV-3200, pelo valor 

de R$ 88.000,00. Afirma que a partir do sexto mês de uso do veiculo, este 

iniciou a dar problemas e apagar constantemente. Descreve todas as 

vezes em que o veículo apresentou pane, bem como o envio do carro à 

concessionaria para reparo, assim como que não houve resolução do 

problema. Assevera que o veículo veio com vício redibitório de fabrica e 

postula em sede de tutela de urgência que os réus promovam 

imediatamente o ressarcimento de todos os valores gastos com a 

aquisição do veículo e/ou realizem a troca do bem por outro equivalente, 

sob pena de multa diária. Requer, ainda, a realização de prova pericial 

antecipada no veículo, porém que os honorários periciais sejam custeados 

pelos réus. Determinada a emenda da petição inicial (Id 11027889), o autor 

atendeu a ordem no ID 11101854. O pedido de justiça gratuita ao autor foi 

indeferido, sendo oportunizado ao mesmo o parcelamento das custas 

(Id12213206) O autor efetuou o pagamento da primeira parcela no ID 

12567273. É o relatório. Decido. Defiro a emenda da petição inicial. O autor 

pretende a perícia no veículo HR-V, marca Honda, modelo XL 1.8 16V 

CVT, 2016/2017, placa QBV-3200 adquirido junto à primeira ré. Argumenta 

a necessidade da realização da perícia, tendo em vista se tratar de veículo 

novo e que o defeito apresentado não foi solucionado. A perícia requerida 

está disciplinada nos artigos 381 e ss do Código de Processo Civil. O art. 

381 estabelece os seguintes requisitos para a realização do exame 

pericial: “Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos 

casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível 

ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a 

prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou 

outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento 

dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação..” O art. 382 do 

CPC exige, para o deferimento do pedido de antecipação probatória, que a 

parte autora apresente “as razões que justificam a necessidade de 

antecipação da prova, bem como mencione com precisão os fatos sobre 

os quais a prova há de recair”. O autor afirma que o automóvel apresenta 

pane, ou seja, apaga, não conseguindo mais ligar o veiculo, sendo o 

mesmo encaminhado mais de sete vezes para conserto e nada foi 

resolvido. Presente tais pressupostos, é o caso do deferimento do 

adiantamento pretendido. Ademais, caso não providencie a verificação da 

origem dos problemas que vem afetando o veículo, bem como a respectiva 

reparação, este pode se alastrar e agravar as condições do automóvel. 

Além do mais, a prova a ser produzida pode viabilizar a autocomposição 

dos litigantes. Neste sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR DE PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVAS. PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO. 

CONSOANTE A DOUTRINA PÁTRIA ESPECIALIZADA A MEDIDA 

CAUTELAR DESTINA-SE A RESGUARDAR UM DIREITO VIOLADO, ASSIM 

COMO UMA SITUAÇÃO JURÍDICA TUTELÁVEL, DE UM DANO REPARÁVEL 

OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, DEVENDO A AÇÃO CAUTELAR JÁ TER SIDO 

INSTAURADA OU ESTAR NA IMINÊNCIA DE SER AJUIZADA, 

PRESTANDO-SE TAL MEDIDA A GARANTIR O DIREITO MATERIAL QUE, EM 

REGRA, SERÁ OBJETO DE OUTRO PROCESSO (LUIZ GUILHERME 

MARINONI E DANIEL MITIDIERO, RT, 2010, FL. 747). 2. O ART. 849 DO CPC, 

QUE REGE A MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVAS, PRECONIZA QUE “HAVENDO FUNDADO RECEIO DE QUE VENHA 

A TORNAR-SE IMPOSSÍVEL OU MUITO DIFÍCIL A VERIFICAÇÃO DE 

CERTOS FATOS NA PENDÊNCIA DE AÇÃO, É ADMISSÍVEL O EXAME 

PERICIAL”. 3. “A AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVAS NÃO SE DESTINA À DISCUSSÃO DA QUESTÃO DE FUNDO, NÃO 

PODENDO SER PROFERIDO QUALQUER JUÍZO DE VALOR SOBRE O 

FATO, POIS A CAUTELAR É MERAMENTE INSTRUMENTAL, DEVENDO A 

QUESTÃO MERITÓRIA SER DISCUTIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE 

CONHECIMENTO” (ACÓRDÃO N.705590, 20120110311355APC, 

RELATORA: ANA CANTARINO, 5ª TURMA CÍVEL, DATA DE JULGAMENTO: 

07/08/2013, PUBLICADO NO DJE: 27/08/2013. PÁG.: 163). 4. O 

DEFERIMENTO DAS MEDIDAS DE URGÊNCIA, ATÉ MESMO EM SEDE 

RECURSAL, PREVISTAS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SE FAZ 

NECESSÁRIO AS PRESENÇAS DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO 

(FUMUS BONI IURIS) E DA POSSIBILIDADE DA PARTE VIR A 

EXPERIMENTAR, EM DECORRÊNCIA DA DECISÃO HOSTILIZADA, DANOS 

IRREPARÁVEIS OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA). 5. 

DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO. Processo: AGI 20140020011018 DF 

0001109-92.2014.8.07.0000 Relator(a): LEILA ARLANCH, Julgamento: 

18/06/2014, Órgão Julgador: 1ª Turma Cível, Publicação: Publicado no DJE : 

01/07/2014 . Pág.: 99”. Diante do exposto e considerando o que consta 

dos autos, defiro a realização de perícia no veículo HR-V, marca Honda, 

modelo XL 1.8 16V CVT, 2016/2017, placa QBV-3200. Nomeio o 

Engenheiro Mecânico ANDERSON BORTULUZZI, engenheiro mecânico, 

CREA: RN 2508180041, cadastrado no Banco de Perito do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, Endereço: Avenida Fernando Correa da Costa, 

9500 - São Francisco, Cuiabá-MT, CEP: 78088-800, telefone: (65) 

8141-4141, e-mail: bortoluzzi.anderson@gmail.com., para realizar a perícia 

técnica determinada. Intime-se o Perito para apresentar proposta de 

honorários, currículo, com comprovação de especialização, contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, 

§2º, I, II e III, do CPC), o qual deverá responder aos quesitos formulados 

pelas partes. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo 

independentemente de termo de compromisso, devendo apresentar o 

laudo em até vinte dias após o início dos trabalhos periciais. Faculto às 

partes a formulação de quesitos no prazo de cinco dias, oportunidade que 

poderão indicar assistente técnico. Com a formulação dos quesitos das 

partes, intime-se o perito para apresentar proposta de honorários, no 

prazo de 05 (cinco) dias, que serão pagos pela parte autora, consoante a 

regra do art. 95 do CPC. Os honorários periciais serão custeados pelo 

autor e caso seja vencedor da demanda, poderá pleitear o ressarcimento 

dos réus o numerário desembolsado. Não havendo nenhuma oposição, o 

perito deverá indicar o dia, hora e local do início dos trabalhos, dando-se 

ciências às partes. 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). Os demais pedidos de tutela 

de urgência de devolução do valor gasto com a compra do veiculo e/ou 

troca do bem serão apreciados após a realização da perícia. Designo o dia 

18 de setembro de 2018 (18/09/2018) às 08:00 horas para a audiência de 

conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se o autor para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Citem-se e intimem-se os réus para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 
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caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para contestação, certifique-se e INTIMEM-SE as autoras para que se 

manifeste (art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo estabelecido no 

art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial se encontra completa, sendo 

desnecessário o aditamento. Intimem-se todos. Cuiabá, 20 de junho de 

2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033848-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FIGUEIREDO 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:

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.21 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: 1036654-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA CARREIRO (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)

 

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.21 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: 1030887-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARIA AMORIM 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:

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. 21 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: 1031148-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SADI ROQUE VISNHIESKI JUNIOR (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:

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. 21 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: 1031578-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILITINA ATANASIA DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (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 Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 21 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: 1034227-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. N. D. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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 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.21 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: 1031561-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CAMPOS DIAS SEMENTINO (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. 21 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: 1031590-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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PAMELLA KARINNE BARBOSA TEIXEIRA (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 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.21 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: 1034866-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERTON MARTINS MAGALHAES (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)

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. 21 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: 1033224-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DIVINO CARDOSO 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)

 

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. 21 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: 1030993-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UELTON FLORENTINO DO NASCIMENTO (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 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.21 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: 1030736-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BATISTA 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)

 

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.21 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: 1034923-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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.21 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: 1033767-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADERALDO JOSE HORMUNDO (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)

 

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.21 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: 1030955-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDI LAURA LEMES DE JESUS (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 Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 21 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: 1030967-12.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE EDUARDA DIACHEKE REIS (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 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.21 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: 1033343-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NUNES DUARTE (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 Autora para impugnar a 

contestação e manifestar-se sobre a perícia realizada na audiência de 

conciliação, no prazo de 15 (quinze) .21 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: 1033278-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AECIO DE JESUS PACHECO (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)

 

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.21 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: 1035578-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR LUIZ BATISTA 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:

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.21 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: 1034669-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON KUMMER (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:

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.21 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: 1030806-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO GROSSL (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.21 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: 1033402-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR GUEDES 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)

 

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.21 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: 1037051-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DOS SANTOS BARBOSA (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)
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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.21 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: 1032288-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNAEL SANTANA 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 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.21 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: 1033678-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO 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:

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. 21 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: 1034647-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAS COELHO FONTINELLI BULHAO (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 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.21 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: 1035720-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINALVA WANDERLEI DE BARROS SILVA (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 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.21 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: 1033926-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINVAL MODESTO DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (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 Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 21 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: 1029964-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN ALEF FERREIRA 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.21 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: 1031649-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO FERREIRA BARBOSA NETO (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. 21 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: 1034069-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO METZKER DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/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 Autora para impugnar a 
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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.21 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: 1037913-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIANE DE CARVALHO 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:

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.21 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: 1038417-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN SANTANA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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.21 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: 1038487-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL MENDES 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:

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 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.21 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: 1038283-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MARCELO MILITAO (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)

 

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.21 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: 1038292-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVA DO NASCIMENTO (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.21 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: 1038009-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIONEI FERNANDES DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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.21 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: 1038469-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MATHEUS TOSO ROCHA (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:

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 Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 21 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017812-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANAVIO PEREIRA CAIXETA (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:
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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 manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019946-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENILDA MORAES DE AMORIM (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)

 

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. 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: 1002568-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DEMUNER 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)

 

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. 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: 1027731-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON LEITE 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:

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. 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: 1027619-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEBER ARAUJO NAZARIO (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 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.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: 1029165-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR RODRIGUES ALVES (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)

 

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. 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: 1028679-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKE DE SIQUEIRA BRANDAO (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.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: 1028223-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ROSA NASCIMENTO (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 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. 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: 1029265-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO LEONARDO MATOS DE SOUZA (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)
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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.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: 1002018-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RICHELLY MENDES (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)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para manifestar-se 

sobre da perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 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: 1029545-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE ROSELI MEDEIROS (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.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: 1029695-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNY DE SOUZA 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:

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.25 de junho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013353-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA MARIA TESSELE (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Determino que a parte interessada comprove o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Comprovado o 

pagamento, cumpra-se a deprecata e após, devolva-se à Comarca de 

origem. Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação, 

com base na seção 7, art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no 

estado em que se encontra, observadas as providências pertinentes. 

Sirva a presente decisão como mandado. Cumpra-se. Intimem-se. 

Cuiabá-MT, 08 de junho de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023667-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LAERTE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO NORBERTO DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CARTA DE INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. TATIANE 

COLOMBO Dados do processo: Processo: 1023667-33.2016.8.11.0041; 

Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241); Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO LAERTE DO 

NASCIMENTO: Rua Amarilio de Almeida, nº. 33, Bairro Bandeirantes, CEP 

78015-800, em Cuiabá (MT) Parte Ré: REQUERIDO: GONCALO NORBERTO 

DE ARRUDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) REQUERENTE 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer à Defensoria Pública, para 

dar andamento do feito, sob pena de extinção. CUIABÁ, 28 de junho de 

2018. THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027472-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENESIS ANTONIO NEVES (AUTOR)

VYCTOR HUGGOR SANTOS NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (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, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.28 de junho de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 356253 Nr: 26723-72.2008.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILIA TEREZA ALVES CORREA CHERMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA (CURADOR 

ESPECIAL) - OAB:
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 Vistos etc.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos originais que 

instruem a inicial, mediante substituição por cópias, conforme requerido em 

fl. 251.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1254238 Nr: 22474-63.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO QUINCOSES SOARES, MARCUS 

VINÍCIUS MUNDIN PARREIRA, ANTÔNIO PINHEIRO ESPOSITO, ROBERTO 

KUNIO NAKAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA FÁTIMA MARIZZO 

NASCIMENTO - OAB:5.408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca das devoluções das 

correspondências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 943697 Nr: 56718-23.2014.811.0041

 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: DOMICIO CLEMENTE DE ALMEIDA

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO da advogada CAROLINA ROSSETO SANCHES, 

para proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, caput, e as 

penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 855805 Nr: 58192-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ALBERTO DE ARAÚJO, JOANA REGINA 

CUSTÓDIO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

- OAB:14552, HÉLIO ANTUNES BRANDÃO NETO - OAB:9490-MT, 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - OAB:14.517/MT

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Certifico que o executado foi intimado por intermédio de seu patrono para 

efetuar o pagamento, transcorrendo o prazo sem manifestação, razão que 

em cumprimento a legislação vigente e provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte Exequente a requerer as 

providências que reputar necessárias, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 391304 Nr: 26651-51.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILES MOREIRA DE CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAS MENDES - 

OAB:13.783/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, conforme requerido 

em fls. 95/96, que caso positiva servirá o respectivo extrato de termo de 

penhora.

Caso positiva a penhora, intime-se a parte Executada.

Do resultado, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Inexistindo manifestação da parte Exequente, intime-a pessoalmente para 

que promova o andamento do feito, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 712150 Nr: 5233-86.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de expedição de ofício ao TRE (item “4” da petição de fl. 

57/verso), pois o art. 26, §3º, "b", da Resolução nº. 20.132/98 do Tribunal 

Superior Eleitoral, autoriza apenas as autoridades judiciárias criminais o 

acesso as informações deste órgão.

Por outro lado, defiro a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que 

caso positiva servirá o respectivo extrato de termo de penhora.

Defiro também a busca das declarações de imposto de renda da parte 

Executada junto à receita federal, conforme requerido, que será realizada 

via sistema Infojud. Diante da natureza sigilosa dos documentos, determino 

sejam arquivados em pasta específica nesta Secretaria.

 Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Sendo positiva a penhora de bens, intime-se a parte Executada para 

ciência e, querendo, impugnar a penhora.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 24415 Nr: 12711-97.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUISIO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca de endereço do Executado via sistema Infojud, conforme 

pretendido.

Das informações, manifeste a Exequente no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se. Intimem-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017991-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELY VANCHO PANOVICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIRES DE MIRANDA PARTICIPACOES S/C LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

CP nº 1017991-36.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Carta Precatória 

com custas recolhidas, restando pendente de comprovação nos autos, o 

recolhimento da diligência para cumprimento do ato deprecado, o que 

deverá ser providenciado pela parte interessada. Dessa forma, não se 

tratando de parte de beneficiária da gratuidade, intime-se a parte 

requerente para comprovar o recolhimento da diligência para cumprimento 

do ato deprecado. Consigne-se que a parte poderá consultar através do 

site (serviços-guias-diligência-emissão de guia de diligência) os valores e 
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dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho, 

anexando aos autos o comprovante original do depósito do recolhimento 

da diligência, efetuado na conta dos oficiais de justiça, de acordo com o 

disposto na Portaria 64/2013/DF. Comprovado o recolhimento da diligência 

nos autos, estando a missiva revestida dos requisitos exigidos pelo art. 

260 do CPC, 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. Se, decorrido o prazo de 30 dias 

sem o cumprimento da determinação acima, devolva-se à origem, no 

estado em que se encontra, observadas as providências pertinentes com 

apoio com apoio na seção 7, art. 393, da CNGC/MT - seção 7, art. 393, da 

CNGC/MT. Após o cumprimento, observadas as baixas e formalidades 

legais, devolva-se a presente à comarca de origem com nossas 

homenagens. Às providências. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018225-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SITIO A BOA TERRA ALIMENTOS ORGANICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ANDRADE OAB - SP371929 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO HONORIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos. Trata-se de Carta precatória distribuída sem recolhimento de 

custas processuais e sem o comprovante de recolhimento da diligência 

para o cumprimento da ordem. Isto posto, intime-se o patrono da parte 

autora para comprovar nos autos o pagamento das custas processuais, 

informando que as custas dos processos que tramitam no PJE-MT, 

encontram-se regulamentada pelo 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. Em relação à diligência do oficial de justiça, a parte interessada 

poderá consultar através do site www.sindojus-mt.org.br os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. 

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio com apoio na seção 7, art. 393, da CNGC/MT, devolva-se à 

origem, no estado em que se encontra, observadas as providências 

pertinentes. Se comprovado o recolhimento das custas e diligencias nos 

termos acima, cumpra-se a ordem deprecada, servindo a cópia da 

presente missiva como mandado. Após o cumprimento, observadas as 

formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com nossas 

homenagens. Às providências. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018099-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT0006763A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO AMBROSIO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

CP nº 1018099-65.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Carta Precatória 

com custas recolhidas, restando pendente de comprovação nos autos, o 

recolhimento da diligência para cumprimento do ato deprecado, o que 

deverá ser providenciado pela parte interessada. Dessa forma, não se 

tratando de parte de beneficiária da gratuidade, intime-se a parte 

requerente para comprovar o recolhimento da diligência para cumprimento 

do ato deprecado. Consigne-se que a parte poderá consultar através do 

site (serviços-guias-diligência-emissão de guia de diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho, 

anexando aos autos o comprovante original do depósito do recolhimento 

da diligência, efetuado na conta dos oficiais de justiça, de acordo com o 

disposto na Portaria 64/2013/DF. Comprovado o recolhimento da diligência 

nos autos, estando a missiva revestida dos requisitos exigidos pelo art. 

260 do CPC, 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. Se, decorrido o prazo de 30 dias 

sem o cumprimento da determinação acima, devolva-se à origem, no 

estado em que se encontra, observadas as providências pertinentes com 

apoio com apoio na seção 7, art. 393, da CNGC/MT - seção 7, art. 393, da 

CNGC/MT. Após o cumprimento, observadas as baixas e formalidades 

legais, devolva-se a presente à comarca de origem com nossas 

homenagens. Às providências. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018296-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON EVANDRO BORTOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE XAVIER BRAGA OAB - MS5012 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANITA ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

CP nº 1018296-20.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Carta Precatória 

com custas recolhidas, restando pendente de comprovação nos autos, o 

recolhimento da diligência para cumprimento do ato deprecado, o que 

deverá ser providenciado pela parte interessada. Dessa forma, não se 

tratando de parte de beneficiária da gratuidade, intime-se a parte 

requerente para comprovar o recolhimento da diligência para cumprimento 

do ato deprecado. Consigne-se que a parte poderá consultar através do 

site (serviços-guias-diligência-emissão de guia de diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho, 

anexando aos autos o comprovante original do depósito do recolhimento 

da diligência, efetuado na conta dos oficiais de justiça, de acordo com o 

disposto na Portaria 64/2013/DF. Comprovado o recolhimento da diligência 

nos autos, estando a missiva revestida dos requisitos exigidos pelo art. 

260 do CPC, 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. Se, decorrido o prazo de 30 dias 

sem o cumprimento da determinação acima, devolva-se à origem, no 

estado em que se encontra, observadas as providências pertinentes com 

apoio com apoio na seção 7, art. 393, da CNGC/MT - seção 7, art. 393, da 

CNGC/MT. Após o cumprimento, observadas as baixas e formalidades 

legais, devolva-se a presente à comarca de origem com nossas 

homenagens. Às providências. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017598-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSOM GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SANTANA DA SILVA OAB - MT21788/O-O (ADVOGADO)

JESSICA TEIXEIRA PASSOS OAB - MT18833/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CPFL ENERGIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1017598-14.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Carta 

Precatória que a parte requerente é beneficiária da gratuidade. Estando a 

missiva revestida dos requisitos exigidos pelo art. 260 do CPC, determino o 

cumprimento da ordem deprecada, servindo a cópia da presente como 

mandado. Atendam-se as disposições contidas no artigo 1.212 e 

seguintes da CNGC/TJMT. Após o cumprimento, devolva-se à comarca de 

origem com nossas homenagens, procedendo-se as baixas pertinentes, 

conforme disciplina a CNGC-MT. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017674-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EINSTEIN INSTITUICAO DE ENSINO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR JUSTINIANO SARCO OAB - RO7957 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON BATISTA DE MELO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

CP nº 1017674-38.2018.8.11.0041 Vistos, De acordo com o art. 260, 

inciso II, do CPC, são requisitos da carta precatória o inteiro teor da 

petição, do despacho judicial e o instrumento do mandato conferido ao 

advogado. No presente caso, em que pese estarem elencados no artigo 

260 CPC, os requisitos essenciais da carta precatória, verifica-se, que a 

presente missiva não se encontra revestida dos requisitos legais, pois 

tendo por objeto: a citação, foi distribuída desacompanhada de cópia da 

petição inicial. Dessa forma, fundamentado no que dispõe o inciso I, do art. 

267, do CPC, devolva-se a presente carta precatória ao Juízo de origem, 

observando as formalidades legais, estabelecidas na CNGC/MT. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006874-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZE RODRIGUES FERREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DO BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1006874-82.2017.8.11.0041 Vistos, Trata-se de processo, 

redistribuído equivocadamente a este Juízo, pois, o pedido de Alvará para 

levantamento de valores depositados em conta bancária de pessoa já 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009097-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE MALHEIROS POUZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT0018501A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALVES DOS SANTOS (RÉU)

LUCIANO PONTES CABRAL (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: 1010921-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ASTUTO PEREIRA OAB - RJ80696 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DUNAX CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (RÉU)

JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS 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: 1019069-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERONDINA DE CARVALHO SOUZA (AUTOR)

IVANILDES ALVES DE SOUZA (AUTOR)

GILVAN DOS SANTOS (AUTOR)

ANASTACIA MARTINS SOARES (AUTOR)

ELIAS FRANCISCO PAES (AUTOR)

TALITA DE QUEIROZ VAZ (AUTOR)

VALDINEIA APARECIDA DA SILVA E SILVA (AUTOR)

ADILSON JOAO DA SILVA (AUTOR)

MERCES MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA (AUTOR)

FRANCISCO FRAZAO PAIM (AUTOR)

JOANIR DE ABREU (AUTOR)

ELIZABETH AKEMI NISHIMOTO (AUTOR)

MARIA DAZINHA FERREIRA (AUTOR)

JOSE NETO DE BRITO (AUTOR)

RUTH ARRUDA AIARDES (AUTOR)

SOTERO SOARES (AUTOR)

VALDIRENE LEITE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002443-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. D. A. S. (AUTOR)

ANA CLAUDIA DE ARAUJO SIRUGI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AISLAN HONORATO DE MORAES (RÉU)

WANDERLEY FERNANDES LIMA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1018703-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO NADAI ALBERTON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH OAB - MT19426/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA PATRICIA DE ARRUDA (RÉU)

MANOEL CUSTODIO DE CAMPOS (RÉU)

NEVOLANDA LIMA DE OLIVEIRA (RÉU)

EDMIR OLIVEIRA DE ARRUDA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002443-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. D. A. S. (AUTOR)

ANA CLAUDIA DE ARAUJO SIRUGI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AISLAN HONORATO DE MORAES (RÉU)

WANDERLEY FERNANDES LIMA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1016936-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIZ TAVANO OAB - SP173965 (ADVOGADO)

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT0012747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

MILTON EDUARDO COLEN OAB - MG63240 (ADVOGADO)

 

Certifico que os Embargos de Declaração constante no id 12599422 e no 

id 12642569 foram protocolados tempestivamente. No ensejo encaminho 

intimação das partes para apresentarem contrarrazão aos referidos 

recursos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 366793 Nr: 5549-70.2009.811.0041

 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: CECÍLIA ARRUDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL VEÍCULOS - CAMPOS VEÍCULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6767/MT, OTÁVIO PINHEIRO DE FREITAS - 

OAB:3591-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 760529 Nr: 12900-89.2012.811.0041

 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 TAVARES ROPCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20171/O, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 834851 Nr: 40130-72.2013.811.0041

 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: ERISTAQUE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA FERREIRA DA SILVA, ODENIR 

EUSTÁCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELAINE DUARTE GONZAGA - 

OAB:16106, Marcio Gley da Silva - OAB:13803/MT, PAULO DE BRITO 

CANDIDO - OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR KLAINSNER - OAB:16142, 

MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - OAB:6.078/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 938665 Nr: 53970-18.2014.811.0041

 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: HUMBERTO DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:11.882-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1069027 Nr: 54981-48.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE 

CUIABA, OLAVO DOURADO BOA SORTE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDI DE SOUZA 

PIZZATO - OAB:8566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1081257 Nr: 2153-41.2016.811.0041

 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: ATIVA LOCAÇÃO LTDA, WEBER MOREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. B. O. MANUNTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 11.632, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: vitor hugo souza ferreira - 

OAB:296979-sp

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018534-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO ALBERTO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1018534-39.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS com PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ROSIVALDO ALBERTO DA SILVA, 

em face da CENTRAL NACIONAL UNIMED, com a finalidade de compelir a 

parte Requerida autorizar a realização de procedimento médico indicado 

para tratamento necessário ao restabelecimento pleno da saúde do Autor, 

os quais foram negados pelo Réu, sob o argumento de que os 

procedimentos indicados pelo médico assistente (COLETA DE MEDULA 

ÓSSEA PARA TRANSPLANTE + APLICAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA OU 

CÉLULAS TRONCO) não se enquadram na diretriz definida pela ANS para 

o tratamento de pseudoartrose de tíbia. Assim, compareceu o Autor em 

juízo para em sede de tutela de urgência obrigar o plano de saúde Réu: [...] 

2) Conceder a tutela liminarmente, nos moldes do artigo 84, parágrafos 3º 

e 4º do CDC, determinando à empresa Promovida a obrigação de cumprir 

integralmente PROCEDIMENTOS MÉDICOS REQUERIDOS E MATERIAIS 

NECESSÁRIOS PARA OS MESMOS, disponível tudo “inaudita altera pars” e 

com imposição de multa diária, no “quantum” arbitrado por este r. Juízo, em 

favor do promovente caso haja descumprimento da medida. 3) Requer de 

igual forma a determinação do integral cumprimento da decisão, com o 

consequente pagamento dos honorários médicos que venham a ser 

devidos, evitando ainda mais desgastes desnecessários ao promovente e 

sua família que tão diligentemente cumprem a sua obrigação de pagamento 

do plano de saúde (tal providência se faz necessária tendo em vista a 

grave vulnerabilidade de um consumidor de serviços de saúde e relato de 

casos em que o procedimento é autorizado mais os honorários médicos 
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são retidos em prática abusiva no sentido de inibir o exercício de direitos). 

[...] (Id.13886314 pág.17/18) É O NECESSÁRIO. DECIDO. Para o 

deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Novo Código de Processo Civil. Inicialmente, cumpre 

salientar que a lide versa sobre relação de consumo, visto que se amolda 

aos dispositivos constantes dos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90 e, por 

conseguinte, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas 

favoravelmente ao segurado, arts. 46, 47, 51, inc. IV, e 54, §4º do CDC, 

também, aos ditames da Lei nº 9.656/98, que regula os planos e seguros 

privados de assistência à saúde. Esse entendimento está sufragado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 469: “Aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Pois 

bem. É cediço que o direito à saúde do indivíduo deve ser tratado como 

prioridade, já que está diretamente relacionado à dignidade da pessoa 

humana e à vida, o maior bem de todos com defesa suprema estabelecida 

na Carta Magna: Art. 196. 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. Extrai-se 

do texto constitucional, portanto, que o direito à saúde ocupa posição de 

destaque dentre aqueles que os indivíduos ostentam (artigo 5º da CF). 

Assim, consequentemente, sua proteção também se demonstra 

diferenciada, haja vista que sua tutela deficitária pode ensejar severos 

prejuízos ao necessitado, até mesmo a morte. Desta forma, entendo que 

nas relações envolvendo beneficiário de plano de saúde e empresa 

administradora do plano, mesmo que sob o regime de autogestão, deve 

primar pela observância dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, 

com interpretação voltada à preservar e restabelecer, se necessário, o 

equilíbrio contratual em uma situação que, normalmente, pesa em desfavor 

do consumidor, por ser notadamente à parte hipossuficiente do negócio 

jurídico, como é o caso de recomendação médica para tratamento de 

saúde vital. Destarte, mesmo que houvesse qualquer limitação normativa 

ou contratual à indicação médica especializada, esta deve ser esta 

afastada a depender do caso concreto, pois estaria a promover notório 

desequilíbrio contratual, razão pela qual seria flagrantemente fulminada 

pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que visa, 

principalmente, coibir práticas abusivas e desarrazoadas perpetradas em 

desfavor do consumidor, como por exemplo a limitação da 

contraprestação dos planos de saúde em situações que ficar 

demonstrada a urgência e a necessidade do tratamento para preservação 

da integridade física do segurado. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO 

ART. 535, II, DO CPC/1973. PLANOS DE SAÚDE. ASSOCIAÇÕES. LEI N. 

9.656/1998. INCIDÊNCIA. BOLSAS DE SANGUE NECESSÁRIAS A 

TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA DO TRATAMENTO PELO PLANO. 

LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE BOLSAS. IMPOSSIBILIDADE. 

CUMULAÇÃO DE PENALIDADE EM SEDE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

VIABILIDADE. 1. Não há violação ao artigo 535, II, do CPC/1973, quando 

embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi 

devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu 

pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à 

pretensão da recorrente. 2. Nos termos do art. 1º da Lei 9.656/98, os 

planos privados de assistência à saúde consistem em prestação 

continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais, por prazo 

indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a 

assistência à saúde. 3. As normas da Lei 9.656/98 são aptas a regular as 

relações havidas com a entidade que se propõe à atividade de assistência 

à saúde suplementar, independentemente da natureza jurídica sob a qual 

se constitui: autogestão, filantrópica, sociedade empresária, medicina de 

grupo. 4. É ilegal e abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde 

de bolsas de sangue em número considerado essencial para preservar a 

saúde e a vida do paciente, uma vez que a opção pelos procedimentos e 

técnica a serem utilizados no tratamento de saúde cabe ao médico 

especialista. 5. Os contratos e seguros de plano de saúde são 

considerados existenciais, por terem como objeto bem de natureza 

essencial à manutenção da vida e ao alcance da dignidade, e, por esse 

motivo, o atributo econômico, presente em qualquer relação negocial, pode 

e deve sofrer ponderações razoáveis em face do valor da vida humana. 

6. Em ação civil pública, é admitida a condenação do réu à obrigação de 

fazer ou não fazer cumulada com a de indenizar. Na interpretação do art. 

3º da Lei 7.347/85 ("A ação civil poderá ter por objeto a condenação em 

dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"), a 

conjunção "ou" deve ser considerada com o sentido de adição (permitindo, 

com a cumulação dos pedidos, a tutela integral do direito à saúde) e não o 

de alternativa excludente (o que tornaria a ação civil pública instrumento 

inadequado a seus fins). 7. Recurso especial não provido. (REsp 

1450134/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 25/10/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, a peculiaridade do 

contrato de assistencial a saúde recomenda a relativização da força 

obrigatória dos contratos somada aos avanços constantes da medicina 

moderna retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou 

limitar os métodos e alternativas de tratamento. Tendo sido diagnosticada a 

enfermidade, aliado a vigência plena e incondicional do contrato de seguro 

saúde, todos os procedimentos – abrangidos materiais e serviços – para a 

recuperação do paciente também estão, durante o tempo e modo que o 

médico especialista que assiste o paciente reputar adequado. Nesse 

contexto, consolidou-se o entendimento de que a opção de tratamento 

para determinada doença é do médico especialista, conforme a evolução 

tecnológica dos procedimentos, e não das empresas seguradoras de 

saúde, caracterizando como abusivas as práticas comerciais que 

recusam a prestação do serviço legalmente adquirido pelo segurado. In 

casu, a probabilidade do direito perfaz, inicialmente pela vigência 

incondicional do plano de saúde contratado pelo Autor, representada 

pelas informações constantes no cartão do segurado anexado ao 

Id.13886327, demonstrando que inexiste causa contratual ou legal para a 

recusa do atendimento pelo Réu. Na sequência, nos Id.13886329, 

Id.13886337 e Id.13886338 encontram-se os pedidos médicos e atestado, 

que demonstram a recomendação do tratamento indicado ao Autor, por 

profissional e rede clínica conveniados, merecendo destaque o registro 

das razões exaradas pelo especialista, in verbis: [...] Não consolidou 

100%. tem falha anterior provoca dor para andar [...] (sic Id.13886329) 

(grifei) Note que, a dor ao andar gera desconforto presumidamente diário 

no Autor, implicando do reconhecimento do caráter de urgência para o 

recebimento do tratamento, pois o sofrimento e agonia resultantes de 

adoecimento, inequivocamente ofende a integridade física e emocional do 

enfermo, não se mostrando razoável a manutenção do padecimento até o 

deslinde do feito, quando presentes em sede perfunctória os requisitos 

indispensáveis à concessão da tutela provisória. Além disso, o Autor 

trabalha e estuda, e comprovou nos autos o início do segundo semestre 

letivo de 2018 do curso de graduação no mês de agosto/2018 

(Id.13886350), o que reclama com premência o funcionamento pleno e 

indolor dos seus órgãos e membros, principalmente os membros inferiores 

de locomoção, para o enfrentamento da rotina de atividades diárias, de 

sorte que, sendo o tratamento indicado pelo médico especialista, a 

esperança de reestabelecimento da saúde física do Requerente, o 

atendimento da solicitação profissional pelo Réu é medida que se impõe. 

Entretanto, a Requerida na carta anexada ao Id.13886332 não autorizou o 

tratamento médico solicitado pelo Autor em razão de o procedimento 

indicado pelo médico assistente não se enquadra nas diretrizes da ANS 

para o tipo de patologia apresentada, confira: São Paulo, 26 de junho de 

2018. Protocolo de atendimento: 33967920180626056754 Prezado Sr. 

ROSIVALDO ALBERTO SILVA - 08650001555920008 A Central Nacional 

Unimed, operadora de planos de assistência privada de saúde, com 

registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sob o nº 

33967-9, nos termos da Resolução Normativa - RN nº 395, a respeito de 

sua solicitação médica – pedido 1209135261, contemplando os 

procedimentos abaixo listados. Procedimentos: COLETA DE MEDULA 

ÓSSEA PARA TRANSPLANTE + APLICAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA OU 

CÉLULAS TRONCO Comunica que não foi autorizado com base na 

seguinte justificativa: Coleta de medula óssea para transplante (com 

diretriz definida pela ANS - nº 70) E 40403033 Aplicação de medula óssea 

ou células tronco (com diretriz definida pela ANS - nº 70) NÃO 

ENQUADRAN-SE EM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO, PARA A INDICAÇÃO DE 

PSEUDOARTROSE DE TIBIA: DUT 70. TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE 

MEDULA ÓSSEA 1. Os TCTH (transplante de célula tronco 

hematopoéticas) de medula óssea em que o receptor e o doador são 

consanguíneos podem ser realizados com ou sem mieloablação, e serão 

de cobertura obrigatória desde que preenchidos os seguintes critérios: [...] 

(sic 13886332) Nessa esteira, entendo que a recusa realizada pelo plano 

de saúde configura conduta nitidamente autoritária e imprópria, já que 

restringiu indevidamente o exercício de direitos consumeristas do Autor, 
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adentrando na esfera técnica de autonomia e responsabilidade 

profissional do médico especialista que atende o Requerente, colocando 

em risco o próprio direito à saúde do segurado. Saliento que, a 

jurisprudência dominante fixou entendimento no sentido de que, os 

procedimentos médicos, incluindo o fornecimento de medicamento 

previstos nas resoluções da ANS são meramente exemplificativos, 

mormente em razão de que a medicina estar constantemente descobrindo 

novos métodos curativos em prol da humanidade (ex.: as pesquisas e 

ascensão positiva dos tratamentos realizados com base nas funções e 

regenerações oriundas na medula óssea e das células tronco), não 

havendo motivo para manter um rol estanque. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. 

IRRELEVÂNCIA. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO 

BENEFICIÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O fato de o procedimento não 

constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de 

saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo, não se 

admitindo restrição imposta no contrato de plano de saúde quanto à 

obtenção de tratamento necessário à completa recuperação da saúde do 

beneficiário. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 

1134753/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

22/05/2018, DJe 30/05/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRANSPLANTE DE 

MEDULA. TRATAMENTO DE LINFOMA DE HODGKIN. RECUSA 

INJUSTIFICADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO DO 

QUANTUM FIXADO. INVIABILIDADE. OFENSA AO ART. 944 DO CÓDIGO 

CIVIL. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 07/STJ.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A 

ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 453.609/SP, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 

25/09/2014) AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. ILEGALIDADE DA 

NEGATIVA DE COBERTURA A CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE MEDULA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. 1.- 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, por configurar 

comportamento abusivo, sem que, para tanto, seja necessário o reexame 

de provas. 2.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 305.316/SP, 

Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 

10/06/2013) AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE 

DA NEGATIVA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. 1.- É pacífica a jurisprudência da Segunda 

Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses 

de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar 

tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por 

configurar comportamento abusivo. 2.- Agravo Regimental improvido." 

(AgRg no AREsp 148.113/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, 

julgado em 26.06.2012, DJe 29.06.2012) No que tange ao perigo da 

irreversibilidade, há que se rememorar que a questão deve ser vista sob a 

ótica do chamado perigo de dano irreparável inverso, prevalecendo a 

proteção ao bem jurídico mais relevante, de modo que os prejuízos 

patrimoniais para realização dos procedimentos e tratamentos médicos 

indicados para o Autor, poderão ser recompostos a posteriori, em caso de 

improcedência da demanda, enquanto a vida, especialmente quando se 

enfrenta doença grave, nem sempre poderá ter a mesma sorte. Logo, 

deve prevalecer neste momento processual, o direito incondicional à 

saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, cabendo a 

parte Requerida autorizar o fornecimento do procedimento requisitado. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 300 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, para que a parte Requerida CENTRAL NACIONAL 

UNIMED no prazo de 24h(vinte e quatro horas), AUTORIZE OS 

PROCEDIMENTOS/TRATAMENTOS MÉDICOS indicados para o Autor 

ROSIVALDO ALBERTO DA SILVA no restabelecimento das sequelas 

oriundas da artrose do tornozelo direito (Id.13886329), em especial os 

descritos na exordial e que foram recusados pelo Requerido através da 

Carta Negativa nº33967920180626056754 (COLETA DE MEDULA ÓSSEA 

PARA TRANSPLANTE + APLICAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA OU CÉLULAS 

TRONCO), sob pena de multa POR HORA de descumprimento no importe 

de R$500,00 (quinhentos reais). CITE-SE a parte Requerida para 

conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as 

advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. Por 

derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). DEFIRO AINDA O CUMPRIMENTO 

DA PRESENTE MEDIDA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA. Com 

fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe 

os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013544-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA LORY MORAES DE SA (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1013544-39.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, VICTÓRIA LÓRY MORAES DE 

SÁ, 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 

21/11/2016 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. Boletim de Ocorrência ID: 6757953. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 10197285 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. 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: 10947221. 

Impugnação à contestação ID. 11789590. A parte Requerente por sua vez, 

apresentou manifestação (id. 11826257), tecendo acerca do 

prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. A parte Requerida 

(id. 11579186), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser 

levado em consideração o grau da lesão determinado na perícia médica 

(25%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (70%). 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 
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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. 

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: 6757953) 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: 10947221. 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: 10947221 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 superior direito, 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, 

VICTÓRIA LÓRY MORAES DE SÁ, 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, 21/11/2016 (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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015590-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CARVALHO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1015590-98.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, AMANDA MAYANE CARVALHO 

ROCHA SEBASTIÃO menor, neste ato representada por sua genitora 

MARLENE CARVALHO ROCHA, devidamente qualificadas 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 18/01/2017 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 ID: 7269088/7269089. A Requerida apresentou contestação 

no ID: 9776061 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: 11129076. A parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

para impugnar a contestação, conforme certidão de decurso de id. 

12052008. A parte Requerida (id. 11730765), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (50%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (25%). 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. 
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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: 7269088/7269089) 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: 11129076. 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 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: 11129076 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 quadril direito, a indenização deve corresponder, 

portanto a R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete 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 SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A, pagar ao Requerente, AMANDA MAYANE CARVALHO ROCHA 

SEBASTIÃO, menor neste ato representada por sua genitora MARLENE 

CARVALHO ROCHA, a quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e 

sete 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, 18/01/2017 (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). Por fim, 

promova-se as alterações necessárias na autuação do feito a fim de 

regularizar os dados da parte Requerida para SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005496-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HULISSEIA FERREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005496-57.2018.8.11.0041 REQUERENTE: HULISSEIA 

FERREIRA DA CUNHA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A AT Vistos. Cuida-se de Ação 

Indenizatória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Hulisseia 

Ferreira da Cunha em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S/A, ambos qualificados no autos. Alega, em síntese, a 

requerente, que é consumidora dos serviços da requerida, tendo em sua 

residência a unidade consumidora nº 6/1066568-5. Aduz que, aos 

28.12.2017, quando estava saindo de sua residência, observou que a 

equipe da requerida estava em seu bairro. Todavia, achou que estavam 

fazendo manutenção de rotina. Sustenta que, posteriormente, ao retornar 

à sua residência, foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de 

energia, bem como com a ausência do relógio medidor e a respectiva 

fiação. Menciona que, ao questionar a requerida acerca do ocorrido, uma 

vez que sempre pagou as faturas pontualmente, foi informada pela ré que 

a supracitada unidade consumidora estava sem energia desde outubro do 

respectivo ano. Informa que esclareceu à requerida que possuía a fatura 

do mês de outubro e dos meses posteriores demonstrando a prestação 

dos serviços, porém não logrou êxito na resolução do problema. Por essa 

razão, requer, em sede de tutela de urgência o restabelecimento do 

fornecimento de energia e o conserto do relógio medidor. Aos 06.03.2018 

a parte autora foi intimada para emendar a inicia (Id nº 12065128), 

determinação atendida no Id nº 12346171, pág.2). Em síntese, eis o 

relatório. Decido. Ab initio, recebo a emenda à inicial. Segundo a nova 

sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

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

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência não comporta 

deferimento. Com efeito, em que pese estar presente o segundo requisito 

supracitado, haja vista a possibilidade de suspensão de um serviço 

público essencial, não vislumbro, ao menos neste momento, a 

probabilidade do direito da parte autora. Isso porque, muito embora a parte 

autora sustente na inicial que realizou pontualmente o pagamento das 

faturas, a documentação trazida aos autos, notadamente, a fatura de 

energia com vencimento em dezembro do ano de 2017, época em que 

ocorreu a suspensão dos serviços, (Id nº 12056625), evidencia 05 (cinco) 

faturas em atraso. Ocorre que, compulsando os autos, é possível ver o 

comprovante de pagamento extemporâneo apenas da fatura com 

vencimento aos 17.11.2017 no valor de R$ 392,38 (trezentos e noventa e 

dois reais e trinta e dois centavos), Id nº 12801413, pág.4, não havendo 

informação da parte autora acerca dos demais débitos estarem em 

abertos. No tocante ao conserto do relógio medidor, entendo tal que 

pedido deve ser analisado após a contestação, uma vez que nessa fase 

inicial, não há como saber se a possível retirada do aparelho relaciona-se 

com a inadimplência supracitada. Deste modo, estando ausente nos autos 

elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito da parte autora, o 

indeferimento, por ora, é medida que se impõe. Nesse sentido, colaciono a 

seguinte jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE 

URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 300 DO CPC. 

Tendo em vista que os elementos constantes dos autos não são aptos a 

demonstrar a probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela 
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de urgência.”.(TJ-MG,AI 10000160561940001, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL Publicação 07/02/2017,Relator Mota e Silva). 

Assim sendo, uma vez ausentes na hipótese em tela, ao menos neste 

momento processual, a satisfação de todos os requisitos legais 

necessários, INDEFIRO a tutela antecipada postulada, sem prejuízo de sua 

reapreciação, caso assim se requeira e com a comprovação dos 

requisitos necessários ao seu deferimento. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 

12056157, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 30 de Julho de 2018, às 10h30min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 02. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, III, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de Abril de 2018. Bruno D’ 

Oliveira Marques Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1010649-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L H RESTAURANTE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT0012026A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010649-08.2017.8.11.0041 AUTOR: GOIABEIRAS 

EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA RÉU: L H RESTAURANTE LTDA V 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que as partes pugnaram, no Id 

nº 12435942, pela designação de nova audiência para tentativa de 

conciliação. Pois bem. Considerando que a solução consensual dos 

conflitos deve ser estimulada pelo juiz (art. 3º, § 3º, CPC), sendo, 

inclusive, seu dever promover, a qualquer tempo, a auto composição, 

preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 

139, V, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de julho de 

2018, às 10h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, 

sala 03. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, do Código 

de Processo Civil. Por fim, anoto que o prazo da contestação terá por 

termo inicial o dia seguinte a data da audiência designada, nos termos do 

artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de 

Abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1010649-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L H RESTAURANTE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT0012026A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010649-08.2017.8.11.0041 AUTOR: GOIABEIRAS 

EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA RÉU: L H RESTAURANTE LTDA V 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que as partes pugnaram, no Id 

nº 12435942, pela designação de nova audiência para tentativa de 

conciliação. Pois bem. Considerando que a solução consensual dos 

conflitos deve ser estimulada pelo juiz (art. 3º, § 3º, CPC), sendo, 

inclusive, seu dever promover, a qualquer tempo, a auto composição, 

preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 

139, V, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de julho de 

2018, às 10h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, 

sala 03. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, do Código 

de Processo Civil. Por fim, anoto que o prazo da contestação terá por 

termo inicial o dia seguinte a data da audiência designada, nos termos do 

artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de 

Abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036345-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVAL FRANCISCO DA SILVA (RÉU)

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1036345-46.2017.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº , 

designo Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 24.07.2018, às 

10:00h, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da 

Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018 Thiago Ottoni Azambuja 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1037761-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L H RESTAURANTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT0012026A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1037761-49.2017.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº , 

designo Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 23.07.2018, às 

09:30h, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da 

Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018 Thiago Ottoni Azambuja 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1037761-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L H RESTAURANTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT0012026A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1037761-49.2017.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº , 

designo Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 23.07.2018, às 

09:30h, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da 

Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018 Thiago Ottoni Azambuja 
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Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006718-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELL DA SILVA MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138/O (ADVOGADO)

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DO HORTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006718-94.2017.8.11.0041 AUTOR: RAFAELL DA 

SILVA MONTEIRO RÉU: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DO HORTO AT 

Vistos. Tendo em vista que não consta aos autos o termo da audiência de 

conciliação, e considerando que as audiências designadas para 

respectiva data (19.12.2017) não foram realizadas, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 31 de julho de 2018, às 11h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 01. INTIMEM-SE 

as partes da data designada para a audiência de conciliação, com as 

advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo ambas as partes serem intimadas na pessoa de 

seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c 

art. 270, ambos do CPC CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. Considerando a informação de novo endereço, proceda 

a citação no endereço informado no Id nº 11814613. Cumpra-se. Cuiabá, 

02 de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011528-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIMPIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO LEITE OAB - MT0016115A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011528-78.2018.8.11.0041 AUTOR: JOSE OLIMPIO 

DOS SANTOS RÉU: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. AT 

Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Reparação por 

Danos Materiais e Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por 

José Olímpio dos Santos em desfavor Itaú Seguros de Auto e Residências 

S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega o requerente que 

aos 27.04.2017, acionou a cobertura do seguro do seu veículo, em razão 

de um acidente ocorrido após ter sido perseguido por uma carro 

desconhecido. Menciona que, aos 12.06.2017, a seguradora notificou a 

recusa do pagamento do sinistro, alegando que os prejuízos de 

participações de racha não são indenizáveis pela seguradora. Aduz que 

nos meses seguintes realizou o pedido de reanálise da cobertura dos 

prejuízos, todavia a seguradora informou que manteria seu 

posicionamento. Por fim, informa que além de não realizar o pagamento do 

prejuízos, a seguradora não devolveu o veículo apropriado indevidamente. 

Por essas razões, requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida 

realize o pagamento da indenização assegurada no instrumento 

contratual, no valor de R$ 128.849,70 (cento e vinte e oito mil oitocentos e 

quarenta e nove reais e setenta centavos), bem como realize o pagamento 

da cobertura de acidente por ocupantes no montante de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova 

sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

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

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência não comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, entendo que, em 

que pese a comprovação da relação contratual através da apólice de 

seguro (Id nº 12966322), verifico que a parte autora, nesta fase de 

cognição sumária, deixou de demonstrar evidências concretas da 

probabilidade do seu direito. Isso porque, apesar de afirmar na inicial que a 

ré apropriou indevidamente do veículo, ressai da resposta da seguradora 

requerida que, em razão da não cobertura dos prejuízos ante a suposta 

prática de racha, seria necessário a retirada do veículo, no prazo de cinco 

dias, do local informado. Deste modo, nota-se contradição nos fatos 

narrados na exordial, carecendo de veracidade as informações de 

apropriação indevida do veículo. Ademais, urge consignar que, 

considerando que a requerida sustentou na notificação de recusa do 

pagamento que o autor estaria participando de rachas, não há como, 

neste Juízo perfunctório, ter certeza acerca da probabilidade do direito da 

parte autora. Outrossim, num juízo inicial, entendo que a pretensão 

deduzida na exordial se apresenta nebulosa. Isso porque, as alegações 

estão fundadas em informações unilaterais, restando prudente o aguardo 

da formação do contraditório e a dilação probatória. Destarte, estando 

ausente nos autos elementos aptos a evidenciarem a probabilidade do 

direito da parte autora, o indeferimento, por ora, é medida que se impõe. 

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

LEGAIS - ART. 300 DO CPC. Tendo em vista que os elementos constantes 

dos autos não são aptos a demonstrar a probabilidade do direito alegado, 

deve ser indeferida a tutela de urgência.”.(TJ-MG,AI 10000160561940001, 

Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL Publicação 

07/02/2017,Relator Mota e Silva). Assim sendo, uma vez ausente, ao 

menos neste momento processual, a satisfação de todos os requisitos 

legais, e sendo necessária a formação do contraditório e a dilação 

probatória, INDEFIRO a tutela antecipada requerida, sem prejuízo de sua 

reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a comprovação dos 

pressupostos necessários. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência atestada pela 

declaração constante no Id nº 12966205, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 31 de julho de 2018, 

às 12h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

01. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de Maio 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011695-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEY CARLENE ALBUQUERQUE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031/O (ADVOGADO)

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011695-95.2018.8.11.0041 AUTOR: ENEY CARLENE 

ALBUQUERQUE MELO RÉU: BANCO DO BRASIL S.A, ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS AT Vistos. Cuida-se de Ação 

de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por Eney Carlene Albuquerque Melo em 
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desfavor de Banco do Brasil S/A e Ativos Securitizadora de Créditos 

Financeiros, ambos devidamente qualificado nos autos. Alega a parte 

autora que foi surpreendida com a cobrança de supostos créditos que 

teria contratado. Menciona que a segunda requerida, sustentou que a 

autora adquiriu da primeira requerida, uma carteira de créditos. Assevera 

que foi notificada acerca de um débito no valor de R$ 52.105,38 

(cinquenta e dois mil cento e cinco reais e trinta e oito centavos), que 

afirma desconhecer, uma vez que nunca firmou contrato com as 

requeridas. Aduz que as cobranças são persistentes e são realizadas por 

meio de email e ligações. Por essa razão, requer, em sede de tutela de 

urgência, que a requerida se abstenha de realizar qualquer cobrança 

relativa aos débitos discutidos na presente ação. Em síntese, eis o 

relatório. Decido. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte requerente. Isto porque 

resta evidenciado nos autos a notificação enviada pela segunda requerida 

(Id nº 12988073), o que dá suporte à alegação da parte autora. Da mesma 

forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em 

vista que, caso as cobranças persistam, há risco concreto da parte ré 

inserir os dados da parte autora no cadastro restritivo de crédito. Por fim, 

o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela 

antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido na hipótese em apreço, haja vista 

que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes poderão 

perfeitamente retornar ao status quo ante, com a posterior e regular 

cobrança dos valores. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis 

a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

declaração apresentada no movimento Id. nº 12988067, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 31 

de Julho de 2018, às 12h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 01. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto 

que o momento processual oportuno para definir a distribuição do ônus da 

prova é por ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, III, 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 07 

de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1025146-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR ADVOCACIA S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA OAB - MT0015429A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RUBLESCKI (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025146-27.2017.8.11.0041 AUTOR: MAURICIO 

MAGALHAES FARIA JUNIOR ADVOCACIA S/S RÉU: CARLOS RUBLESCKI 

W Vistos. Considerando que a petição constante no Id. nº 11012816 veio 

desacompanhada de qualquer documento, INTIME-SE novamente a parte 

autora para cumprimento do último decisum lançado no Id. nº 10753167. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015502-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY REGINA CAVANOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015502-60.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: THIAGO 

ADELMO CHIMATI PERUCHI EXECUTADO: KELLY REGINA CAVANOS W 

Vistos. INDEFIRO o pedido de citação por edital da requerida Kelly Regina 

Cavanos em razão de não terem sido esgotadas as tentativas de 

intimação pessoal. Assim, a fim de facilitar a localização dos endereços, 

realizei busca pelo sistema BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, as quais 

retornaram endereços conforme consultas em anexo. Desse modo, 

INTIME-SE a parte exequente acerca dos endereços encontrados, para 

que, no prazo de 30 dias, promova a citação da executada, declinando em 

qual endereço essa deverá ser citada. Às providências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1018132-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA GOMES MANGABEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018132-55.2018.8.11.0041 AUTOR: CERVEJARIA 

PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA RÉU: ALESSANDRA GOMES 

MANGABEIRA AT Vistos. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, 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. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018410-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018410-56.2018.8.11.0041 REQUERENTE: W M 

SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP REQUERIDO: MAXIMA 

AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA 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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 45 de 347



Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. 

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 28 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016916-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANEIDE LEITE DA SILVA CARVALHO BRAVO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

DAVID MOURA PEREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016916-59.2018.8.11.0041 AUTOR: VANEIDE LEITE 

DA SILVA CARVALHO BRAVO RÉU: DAVID MOURA PEREIRA DA SILVA, 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS V Vistos. Considerando 

que a parte autora não recolheu custas, tampouco realizou o pedido de 

justiça gratuita, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha as custas judiciais e taxa judiciária ou formule o 

pedido de justiça gratuita, 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, 28 de Junho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015555-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIDE DA SILVA ARAGAO - ME (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RAMIRES FERNANDES MAGALHAES OAB - MS10995 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V.F.DO NASCIMENTO - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015555-41.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: 

CLAUDINEIDE DA SILVA ARAGAO - ME DEPRECADO: V.F.DO 

NASCIMENTO - ME M Vistos. Diante da inércia da parte autora, nos termos 

do art. 393[1] da CNGC, determino a devolução da presente missiva ao r. 

Juízo de origem, consignando as nossas homenagens. Cumpra-se 

Cuiabá-MT, 15 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Art. 393. Os Juízes deverão devolver as cartas precatórias em 

que o advogado da parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo 

juízo deprecado para manifestação e/ou providência (manifestação sobre 

certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, 

indicação ou complementação de endereço, etc.), permanecer inerte por 

mais de 30 (trinta) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008321-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA GOMES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/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 AUTOS Nº 1008321-08.2017.8.11.0041 AUTOR: CLEUZA GOMES 

BARBOSA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. M Vistos. Considerando a notícia de que o requerente 

Fabricio Barbosa Ferreira faleceu, consoante certidão no Id. 5561441 - 

Pág. 1, declaro suspenso o processo, nos termos do artigo 313, I, do CPC. 

Intime-se o procurador do falecido para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar o polo Ativo da presente demanda, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 76 § 1º inciso I, do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Junho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024146-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DRIELLE SUELY DE SOUZA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1024146-26.2016.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para apresentar suas 

contrarrazões ao recurso de embargos. Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018 

Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Sede do juízo e Informações: 

Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político 

Administrativo, Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003255-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimo a parte requerente para, querendo, apresentar suas contrarrazões 

aos Embargos de Declaração.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016754-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA FREIRE & VARGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLA MARTINS VARGAS OAB - MT5300/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO MINORU TSUJII (EXECUTADO)

 

Nesta data, intimo a parte autora para depositar o valor da diligência ou 

oferecer meios ao oficial de justiça para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018518-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. R. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI OAB - MT10668/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BENEDITA TEREZINHA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1018518-85.2018.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº , 

designo Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 23.10.2018, às 

12:30H, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da 

Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018 Thiago Ottoni Azambuja 

Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016882-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)
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Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1016882-84.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE RIBEIRO DE 

CARVALHO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016660-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016518-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1016518-15.2018.8.11.0041 AUTOR: LUDIMILA ARAUJO 

TEIXEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016816-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FERREIRA BRANDAO (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1016816-07.2018.8.11.0041 AUTOR: EDUARDO FERREIRA 

BRANDAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 
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Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014209-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONEZIO TEODORO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015816-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE PIRES BRANDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022223-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO SERAFIN 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)

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, 28 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017108-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JALISON DO CARMO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 
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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, 28 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018495-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON LOJO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT DE PINHO OAB - MT20776/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018495-42.2018.8.11.0041 AUTOR: MILTON LOJO 

RIBEIRO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. W Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 13880837, o qual, apesar de ser composto por 02 (duas) paginas, teve 

acostada nos autos apenas a primeira página, na qual não consta da data 

do protocolo. Ademais, o referido documento aponta a necessidade de 

complementação da documentação apresentada, conforme se verifica ao 

final, no item denominado de “Informação”, razão pela qual não atende os 

requisitos legais supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora 

para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar 

aos autos documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), 

qual seja, requerimento administrativo prévio e hábil a atender as 

determinações legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, 

sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Junho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024681-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PINHEIRO MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(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, 28 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018610-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUANTA SERVICOS E LOCACAO DE CACAMBAS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018610-63.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

BRADESCO SAUDE S/A REQUERIDO: QUANTA SERVICOS E LOCACAO 

DE CACAMBAS EIRELI - ME M Vistos. Verifica-se dos autos de carta 

precatória que a parte interessada não recolheu os valores referentes à 

distribuição e diligência, neste Juízo. Dessa forma, INTIME-SE a parte 

autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento referente à 

distribuição e diligência a ser executada, sob pena de cancelamento da 

distribuição e devolução 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 28 de Junho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017999-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARA SUELY ATTILIO CAPOROSSI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT0006183A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017999-13.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: SARA 

SUELY ATTILIO CAPOROSSI - ME EXECUTADO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS 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, 28 de Junho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015138-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1015138-54.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: DIHOL 

DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EXECUTADO: CAROLINA SILVANO 

VILARINHO DA SILVA M Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo 

de 3 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, acrescida das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de penhora, nos 

termos do art. 829 do Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado 

de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada poderá 
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opor embargos à execução ou, mediante o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor total executado, requerer o parcelamento do débito em até 

06 (seis) parcelas mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 do 

Código de Processo Civil. Considerando que, na gradação legal do art. 835 

do Código de Processo Civil, o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, 

assim como que a penhora de recursos financeiros é feita via sistema 

eletrônico, ultrapassado o prazo supra sem que a parte executada tenha 

efetivado o pagamento voluntário do débito, remetam-se os autos 

conclusos para fins de realização da penhora via BACENJUD. Não 

localizada a parte executada para a citação, EXPEÇA-SE mandado para 

efetivação do arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do Código Processo 

Civis. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor 

do débito, com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do 

prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017027-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE DE SOUZA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017027-43.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE 

VICENTE DE SOUZA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora não instruiu a inicial com documento hábil a 

comprovar o prévio requerimento administrativo da indenização pleiteada. 

Ocorre que, como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para 

emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos 

autos documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual 

seja, o prévio requerimento administrativo da indenização do seguro 

obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO 

JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da 

controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

PUBLIC 16/10/2014.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018259-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MALTEMPI PILAR DIOGO (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018259-90.2018.8.11.0041 AUTOR: EVA MALTEMPI 

PILAR DIOGO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a procuração (Id nº 

13850752), não esta em nome da autora. Dessa forma, intime-se a 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a sua 

representação processual, sob pena de extinção, nos termos do art.76, 

§1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 

de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017965-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (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 1017965-38.2018.8.11.0041 AUTOR: SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 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, 28 de Junho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017929-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDSON GONCALVES BUENO (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017929-93.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CLEIDSON 

GONCALVES BUENO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora não instruiu a inicial com documento hábil a 

comprovar o prévio requerimento administrativo da indenização pleiteada. 

Ocorre que, como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Anoto que, nos termos dos julgados supra, o 

requerimento administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, 

sendo requisito essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada 

após 03.09.2014. No caso dos autos, a demanda foi ajuizada em data 

posterior à supracitada, havendo, portanto, necessidade de prévio 

requerimento administrativo. Além disso, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 
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por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora especificar claramente qual o 

documento, assim como informar o motivo da impossibilidade de 

apresentá-lo na esfera administrativa. Assim sendo, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de 

acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação (art. 

320, CPC), qual seja, o prévio requerimento administrativo da indenização 

do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

PUBLIC 16/10/2014.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021359-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA INEZ LIMBERGER (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)

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 AUTOS Nº 1021359-87.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIZA INEZ 

LIMBERGER RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS M 

Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por Victor Gustavo Piaia, representado por sua genitora Maria Inez 

Limberger, em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 14.04.2016, 

foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 9033015 - Pág. 2). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 10467958 - Pág. 3). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 10467958- Pág. 

5/6). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 11227487 - Pág. 1/26). 

É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do 

Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 

2.1.Preliminares. 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 (id. 8795134 

- Pág. 1/5). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

inferior direito. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 8795140 - Pág. 1/2) 

boletim de atendimento médico (id. 8795140 - Pág. 3/9), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 10467958- Pág. 5/6), estando, portanto, atendido 

o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica (id. 10467958- 

Pág. 5/6) concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no membro (inferior direito), de 

repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de modo que, nos termos 

da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR DIREITO (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(14.04.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 
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equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 27 de Junho de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037149-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO JORDAN DE OLIVEIRA BARBOSA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037149-14.2017.8.11.0041 AUTOR: LEONARDO 

JORDAN DE OLIVEIRA BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT proposta por Leonardo Jordan de Oliveira Barbosa em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. No id. 11428768 

- Pág. 1, restou determinada a intimação da parte autora para emendar a 

petição inicial, sob pena de indeferimento. Todavia, consoante certificado 

no id. 12301354 - Pág. 1, a parte autora deixou de atender a determinação 

judicial, tendo quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. Consoante 

exposto no relatório, verifica-se que fora concedido à parte autora o 

prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse a emenda dos defeitos 

contidos na inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 320 do 

Código de Processo Civil. Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente 

intimado, o causídico da parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

deixando de corrigir os defeitos que impedem o recebimento da inicial, 

devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex 

vi dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido 

Diploma Processual. Anota-se, outrossim, que desnecessária a intimação 

pessoal da parte autora, tendo em vista que a extinção a que se refere a 

presente sentença se funda no descumprimento do despacho que 

determinou a emenda da inicial, sendo, portanto, desnecessária a 

intimação pessoal da mesma, eis que o § 1º do supracitado artigo 485 

aplica-se apenas aos incisos II e III do indigitado dispositivo legal. Nesse 

contexto, já se manifestou nossa jurisprudência pátria, senão vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR 

INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO POSTERIOR AO 

PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM PEDIR A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento assente no 

sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da 

petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. (AgRg no 

REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do contrato se dá após a 

propositura do Recurso de Apelação, a inércia do apelante não é, por si 

só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” (TJMT, Ap 91717/2017, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). Dessa maneira, não 

tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 320 c/c art. 

321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. 

Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 

advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015986-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR BORBA 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 AUTOS Nº 1015986-12.2016.8.11.0041 AUTOR: WALDEMAR 

BORBA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M 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 (Num. 2888573 - 

Pág. 1). 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, 26 

de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1026444-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026444-54.2017.8.11.0041 REQUERENTE: TORNAVOI 

ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A V Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (Id nº 

12939599), o qual é expressão legítima de suas vontades e representa 

composição para solução do litígio. Assim sendo, estando presentes os 

pressupostos necessários, notadamente a disponibilidade do direito, 

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

o feito, com resolução do mérito, ex vi do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios as custas 

processuais deverão ser arcados na forma pactuada. Por fim, CANCELO 

a audiência de conciliação anteriormente designada. Registrada nesta data 

no sistema informatizado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos. Cuiabá, 28 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1031964-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 52 de 347



Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031964-92.2017.8.11.0041 REQUERENTE: TORNAVOI 

ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A V Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (Id nº 

12936601), o qual é expressão legítima de suas vontades e representa 

composição para solução do litígio. Assim sendo, estando presentes os 

pressupostos necessários, notadamente a disponibilidade do direito, 

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

o feito, com resolução do mérito, ex vi do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios as custas 

processuais deverão ser arcados na forma pactuada. Por fim, CANCELO 

a audiência de conciliação anteriormente designada. Registrada nesta data 

no sistema informatizado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos. Cuiabá, 28 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1029892-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029892-35.2017.8.11.0041 REQUERENTE: TORNAVOI 

ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A V Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (Id nº 

12935510), o qual é expressão legítima de suas vontades e representa 

composição para solução do litígio. Assim sendo, estando presentes os 

pressupostos necessários, notadamente a disponibilidade do direito, 

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

o feito, com resolução do mérito, ex vi do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios e as custas 

processuais deverão ser arcados na forma pactuada. Por fim, CANCELO 

a audiência de conciliação anteriormente designada. Registrada nesta data 

no sistema informatizado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos. Cuiabá, 28 de Junho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023733-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALBERTINA RODRIGUES PEREIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023733-76.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

VALBERTINA RODRIGUES PEREIRA DAS NEVES REQUERIDO: OI MOVEL 

S.A Vistos etc. Recolhida as custas, recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. Embora haja manifestação de desinteresse do 

autor, a audiência somente não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição (CPC, art. 

334, § 4º, I), cabendo à parte ré, se o caso, indicar seu desinteresse por 

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

da audiência (CPC, art. 334, § 5º). Assim, preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 03/09/2018 às 09h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 05. 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. Ressalvada a hipótese de 

oportuna 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 (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). Realizada a audiência e não havendo autocomposição, o prazo 

para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a 

partir da audiência ou, se o 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). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038406-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA SANT ANA OAB - MT20373/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038406-74.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS RÉU: MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, PRIME INCORPORACOES E 

CONSTRUCOES S/A. Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a 

par te requerente in terpôs Agravo de Inst rumento n º 

1001718-08.2018.8.11.0000 perante o Egrégio Tribunal de Mato Grosso, 

em virtude de decisão deste juízo que indeferiu a assistência judiciária 

gratuita, conforme ID 12957621 denota-se que em sede de agravo foi 

oportunizado prazo para a comprovação da alega hipossuficiência. Com 

base na documentação acostada aos autos, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Recebo o presente feito pelo procedimento comum. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 25/09/2018 às 10h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. 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). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009037-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO ELIAS DA SILVA (AUTOR)

MERCEDES DIVINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009037-98.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MERCEDES DIVINA DA SILVA, MARCILIO ELIAS DA SILVA RÉU: 
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PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA Vistos etc. A parte autora 

comparece por meio do petitório de ID n° 12648401 requerendo a 

desistência da presente ação. 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. 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: 1008220-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0010108A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GATRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008220-34.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR RÉU: GATRIA - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos 

etc. A parte autora comparece por meio do petitório de ID n° 12487119 

requerendo a desistência da presente ação. 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. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018383-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA BENIGNA DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FORTES MODESTO OAB - MT21330/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018383-73.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LAUDELINA BENIGNA DE AMORIM RÉU: AGUAS CUIABA 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 a autora 

possui veículos próprios. Lista de Veículos - Total: 3 Placa UF 

Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições 

Existentes Ações NJN7393 MT YAMAHA/FACTOR YBR125 K 2009 2010 

LAUDELINA BENIGNA DE AMORIM Sim ui-button ui-button LZW0090 MT 

I/VW BORA 2001 2001 LAUDELINA BENIGNA DE AMORIM Não ui-button 

ui-button JYS2855 MT VW/GOL MI 1998 1999 LAUDELINA BENIGNO DE 

AMORIM 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 aos autos 

documentos que corroborem com a alegação de hipossuficiência, tais 

como holerite, carteira de trabalho, extrato bancário ou declaração de 

imposto de renda, sendo assim o indeferimento do pedido é medida que se 

impõe. 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 

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 
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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. Analisando os autos, verifica-se ainda que os fatos trazidos à 

inicial, não condizem com seu pedido, visto que é discorrido sobre 

fornecimento de energia elétrica e no polo passivo da demanda é 

composto pela concessionária de água e esgoto. Posto isso, INDEFIRO o 

pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte autora para 

recolher as custas processuais iniciais bem como EMENDAR a inicial 

corrigindo o seu conteúdo, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006318-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONECIR RIBEIRO CARDOSO GONCALVES (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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006318-80.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LEONECIR RIBEIRO CARDOSO GONCALVES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que não é 

dos autos a produção da prova pericial em mutirão, diferente do 

mencionado pela requerida, DETERMINO o regular prosseguimento do feito 

com a intimação da requerida a fim de que efetue o pagamento dos 

honorários periciais no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão da prova. 

No mais, cumpra-se o decisório retro. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007693-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. MARTINS EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANYR JOSE AGOSTINHO OAB - MT19672/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007693-82.2018.8.11.0041. AUTOR: K. 

MARTINS EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA RÉU: ATACADAO 

S.A. Vistos etc. Recolhida as custas, recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 03/09/2018 às 08h00min , nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 06. 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). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006260-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TITO SOUZA DA CRUZ (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006260-43.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

TITO SOUZA DA CRUZ REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 01/10/2018 às 08h 30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. 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). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018596-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DACIO DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DA SILVA OAB - MT0008922S (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018596-79.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCISCO DACIO DE BRITO RÉU: AGUAS CUIABA S.A Vistos etc. A 

autora narra que é legítimo proprietário do imóvel situado nesta cidade e 

que possui a conta de água e esgoto em seu nome. Argumenta que no 

ano de 2017 a sua conta de água não ficava acima de R$ 65,00 (sessenta 

e cinco reais), contudo ocorre que na fatura com vencimento em fevereiro 

de 2018 veio cobrado um valor exorbitante de R$ 1.372,97 (mil trezentos e 

setenta e dois reais e noventa e sete centavos), bem como lhe foi enviada 

uma conta no valor de R$ 1.156,08 (mil cento e cinquenta e seis reais e 

oito centavos) no mês de março de 2018. Explana que as duas faturas 

não foram pagas em virtude de não ter concordado com a multa imposta, 

sendo assim acionou o Procon requerendo a retificação das faturas, 

contudo não houve solução amigável. Salienta que a concessionária está 

enviando fatura com valor de três vezes o seu consumo usual sendo a 

última conta enviada com vencimento em 09/07/2018 no valor de R$ 

180,71 (cento e oitenta reais e setenta e um centavos), além das contas 

referentes ao mês 04/2018 no valor de R$ 144,28, (cento e quarenta e 

quatro reais e vinte e oito centavos) e mês 05/2018 no montante de R$ 

161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte um centavos). Elucida que 

não houve nenhum problema com vazamentos ou outro problema na 

tubulação de água que possa ter gerado um valor absurdo como os 

referidos, ademais, tal situação ocasionou o corte do fornecimento dos 

serviços no dia 26/06/2018. Pugna pela antecipação da tutela para que 

seja determinado a requerida que restabeleça o fornecimento dos 

serviços de água e esgoto em sua residência, em virtude dos débitos 

discutidos na presente demanda. É o Relatório. Decido. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por 

FRANCISCO DACIO DE BRITO em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A, 

devidamente qualificados nos autos. 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)”. Antes, porém, de analisar a presença dos 

requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso 

reconhecer que há entre as partes litigantes relação de consumo 

proveniente de um contrato válido - ainda que firmado tacitamente, que 

estabelece as regras regentes da relação. Portanto, aplicável ao caso às 

normas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente aquelas 

voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que geram 

limitação de direitos e que ensejam desrespeito à dignidade da pessoa 

humana. Importante mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade 

do bem em comento, qual seja o acesso ao fornecimento de água. Neste 

ponto, vale destacar o art. 4º do CDC que trata das diretrizes das relações 

de consumo, onde: “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: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo”. Destaquei. Não obstante a necessidade de 

transparência nas informações prestadas ao consumidor há também que 

destacar a essencialidade do bem em comento. Para tanto, as lições do 

art. 22 do referido diploma: “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”. Destaquei. 

Assim, cabe ao magistrado sopesar a relação jurídica que se apresenta a 

fim de adequadamente proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e 

perigo de irreversibilidade ao status quo ante. Além disso, a clareza de 

informações quanto ao bem ou serviço fornecido é uma das máximas 

atinentes à boa relação entre as partes. Nesta esteira, os fatos narrados 

na inicial junto aos documentos apresentados, quais sejam, as faturas 

objetos da discussão com os valores acima da média de consumo (ID. 

1388347 págs. 4, 5, 7 e 9), bem como Avisos de Débitos e Carta de 

Cobrança (ID 13888347, pg. 6,8 e 13888351 pg. 1) onde se verifica a 

cobrança dos débitos para se evitar a suspensão do fornecimento de 

água, além de outras formas de cobrança e inclusão do nome do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, trouxe aos autos foto de seu 

hidrômetro lacrado (ID 13896202), comprovando a interrupção do 

fornecimento de água em sua residência. Em consulta ao site da 

requerida, observa-se ainda que só constam como abertas as faturas 

discutidas na presente demanda, vejamos: Faturas Pendentes Digite seu 

número de matrícula: Insira apenas os números da matrícula, sem o código 

verificador. (Ex: se sua matrícula é 123456, o código verificador será o 6, 

que não deve ser digitado.) Digite seu CPF ou CNPJ: Informe seu CNPJ ou 

CPF para ter mais segurança ao acessar nosso sistema. Caso a sua 

fatura não esteja no seu nome, se informe pelo telefone 0800 6466 115 ou 

procure um dos postos de atendimento. Data Referência Valor Data 

Vencimento Situação PDF 01/06/2018 180,71 09/07/2018 Pendente 

01/05/2018 161,25 08/06/2018 Pendente 01/04/2018 144,28 08/05/2018 

Pendente 01/02/2018 1.156,08 08/03/2018 Pendente 01/01/2018 1.372,97 

08/02/2018 Pendente Sendo assim, em sede de cognição sumária, restou 

verificada a probabilidade de direito. Outrossim, a demonstração do perigo 

de dano, reside no fato de a água ser um bem essencial a vida do ser 

humano. Ademais, observa-se não haver perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado, pois que a medida não causará nenhum prejuízo à 

empresa requerida. Sobre a matéria, é o entendimento do TJ-MT: EMENTA 

- RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CONSUMO DE ÁGUA - AUMENTO ABRUPTO NA FATURA – SUSPENSÃO 

DO CONSUMO - ACORDO JUNTO AO PROCON DESCUMPRIDO - 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL 

CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

DEPROVIDO.Tratando-se o fornecimento de água um serviço público 

essencial, o seu oferecimento deve ser adequado, eficiente e contínuo, só 

podendo ser interrompido de maneira excepcional e com aviso prévio. A 

interrupção do abastecimento de água, sem justo motivo, representa uma 

ofensa excepcional e anormal à personalidade, ensejadora do dano moral. 

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018). 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CAB CUIABÁ – DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA – PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – SERVIÇO ESSENCIAL DE 

FORNECIMENTO DE ÁGUA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO 

CONHECIDO E PROVIDO.Por se tratar de serviço essencial de 

fornecimento de água, tendo em vista a demonstração da plausibilidade do 

direito alegado pelos Agravantes, bem como o evidente risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação para estes e sua família, caso 

continuasse sendo mantido o defeito no fornecimento do serviço, entendo 

que a decisão de piso deve ser revista.O fornecimento de água é serviço 

essencial, caracterizado como de utilidade pública, dada a sua 

necessidade para a própria garantia da dignidade da pessoa humana.Sob 

esse prisma, o conjunto probatório trazido pela parte agravante é 

suficiente para deferir o pedido deduzido, no sentido de compelir o 

agravado a liberar o crédito que a agravante alega ter direito, sem que se 

saiba, se há alguma pendência ou irregularidade. A determinação de 

restabelecimento do fornecimento de água se mostra necessária, até 

porque não é possível exigir da parte juridicamente hipossuficiente 

comprovar in limine litis fato negativo. Por outro lado patente perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que há 

indicativos do não abastecimento de água na residência dos agravantes. 

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 09/08/2017). Quanto 

ao pedido de inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação de 

consumo, tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática 

prevê que o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a 

alegação” ou quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de 

acordo com “as regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no 
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artigo 6.º, inciso VIII do CDC, que prevê: “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 experiência; (...).” 

Destaquei. Sobre o assunto, valho-me, novamente, da precisa lição dos já 

citados jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que 

assim lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. O processo civil 

tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as 

partes podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 

par. un., a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova 

em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil 

sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da 

isonomia, pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e 

vulnerável na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma 

diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes 

da relação de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao 

princípio constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente 

os desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Destaquei. Necessário ressaltar que, 

presente uma das alternativas previstas no dispositivo legal acima 

transcrito, está o magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da 

prova. O significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no 

sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do 

serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, 

dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o 

acidente de consumo e eventual dano, das características do vício e etc. 

Assim, cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas 

considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a 

antecipação de tutela para determinar que a requerida restabeleça o 

fornecimento de água no imóvel de Matrícula 461455-0, no prazo de 48 

horas, fica condicionada a medida ao depósito judicial da quantia que o 

autor reputa ser devido nas faturas debatidas nos presentes autos. 

INTIME-SE a parte autora para efetuar o depósito judicial no prazo de 15 

dias, sob pena de revogação da medida antecipatória concedida, inerente 

ao valor que reputa devido nas faturas discutidas nos autos. DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC), bem como a inversão do ônus da prova, 

cabendo à requerida trazer aos autos as provas que entender pertinente. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 25/09/2018 às 08h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

05. 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: 1006423-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONE MONTEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006423-23.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCONE MONTEIRO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 01/10/2018 às 09:00, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 01. 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). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016457-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI PYTLAK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

Visto. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Darci Pytlak em desfavor de 

Águas Cuiabá S.A, afirmando que é usuário do serviço de fornecimento 

de água prestado pela requerida desde novembro de 2017, período em 

que locou o imóvel, e no mês de janeiro/2018 foi surpreendido com 

cobrança no valor de R$ 3.246,08, sendo afirmado pela ré que encontrou 

irregularidade no hidrômetro. Narra que já locou o imóvel com todas as 

instalações e desconhece qualquer irregularidade apontada, assim, requer 

a concessão da tutela de urgência para determinar a ré a restabelecer o 

fornecimento de água no imóvel e que seja excluído o nome do autor dos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Imprescindível 

destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou 

antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses 

pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

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

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

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

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

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

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

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] No caso vertente, observa-se pelo documento de ID 

13641933, que o autor realmente firmou contrato de locação do imóvel em 

27/10/2017, o que ensejou a mudança de titularidade da fatura para seu 

nome, entretanto, em janeiro/2018 a ré emitiu cobrança no valor de R$ 

3.246,08, sendo R$ 396,36 acerca de consumo, R$ 1.143,64 descrito 

como “Fiscalização na Ligação” e R$ 1.706,08 de “Serviço Água e Esgoto 

– Retroativo.”, além dos impostos (Id. 13743969), assim, nessa análise 

sumária há de se concluir que possivelmente tais débitos não são de 

responsabilidade do autor, demonstrando a probabilidade do direito. Vê-se 

ainda que o preposto da ré, na ocasião da audiência realizada no Procon, 

se comprometeu em analisar a data da alteração da titularidade, para 

verificar se a cobrança da multa e retroativo é de responsabilidade do 

autor, e que iria fazer a suspensão do corte e negativação do nome do 

autor (Id. 13641876), mas ao que parece não foi cumprido, tanto que o 

autor ajuizou a presente demanda. 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 
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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. Diante 

do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, 

DEFIRO a medida pleiteada, para determinar que a requerida restabeleça o 

fornecimento de água no imóvel do autor, no prazo de 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. Expeça-se ofício ao 

SPC/SERASA para que exclua o nome do Autor dos seus bancos de 

dados, no prazo de 48 horas, relativo à dívida de R$ 3.246,08, inserido 

pela ré (Id. 13642016). No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da 

prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade do requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 21/08/2018, às 

09h00min 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, 26 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: 1014160-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA EUFRASIA NOGUEIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Repetição 

de indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Francisca Eufrasia Nogueira Leite em desfavor de 

Águas Cuiabá S.A, afirmando que é usuária do serviço de fornecimento 

de água prestado pela requerida, e que recebeu cobrança referente aos 

meses de dezembro/2017, janeiro, fevereiro, abril e maio/2018, nos 

valores de R$ 284,42, R$ 1.457,81, R$ 277,49, R$ 327,86 e R$ 247,68, o 

que não condiz com sua realidade. Requer a concessão da tutela de 

urgência para determinar a ré a se abster de suspender o fornecimento de 

água na residência da autora e de inserir o nome dela nos órgãos de 

proteção ao crédito. Na petição de Id. 13737581 a autora informa que o 

serviço foi interrompido, pugnando pelo imediato restabelecimento. 

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 

13358640, que a ré emitiu faturas em 2017 nos valores de R$ 56,90, R$ 

61,21, R$ 61,02, etc., mas efetuou cobranças referentes aos meses de 

dezembro/2017, janeiro, fevereiro, abril e maio/2018, nos valores de R$ 

284,42, R$ 1.457,81, R$ 277,49, R$ 327,86 e R$ 247,68 respectivamente 

(Id. 13358490, 13358535, 13358604, 13358563 e 13358577), 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 da 

autora. 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 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 que a requerida restabeleça o fornecimento de 

água na residência da autora, no prazo de 24 horas, e se abstenha de 

negativar o nome dela junto aos órgãos de proteção ao crédito, acerca do 

débito aqui discutido, 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. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 
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transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 21/08/2018, 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 (NCPC, 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). 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. Homologado o pedido de desistência da ação no juizado 

especial, a autora deverá informar imediatamente este juízo. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012554-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDY TATIANA OSSA RAMIREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012554-14.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SINDY TATIANA OSSA RAMIREZ REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. A parte autora foi 

intimada para emendar a inicial no sentido de apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, entretanto trouxe 

aos autos documento insuficiente para este fim. Sendo assim, intime-se 

novamente a parte autora para emendar a inicial, a fim de apresentar 

documentos válidos de comprovação da hipossuficiência financeira, como 

CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., no prazo de 15 

(quinze) dias, alertando-a de que a não comprovação acarretara o 

indeferimento do pedido. Cumpra-se. Cuiabá, 28 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: 1012273-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANDRE PINTO DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANIVANDA VERONICA FERREIRA MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Verifica-se que a parte autora apesar de nomear a emenda como 

titulo judicial, indica artigos e faz pedidos concernentes ao título 

extrajudicial. Assim, intime-se a parte autora novamente para emendar a 

inicial segundo os ditames do título executivo judicial (ar. 515 e 523, 

NCPC), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de junho de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012897-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER ARRUDA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012897-10.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VAGNER ARRUDA E SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/08/2018, às 11h45min 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, 14 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015812-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERIVALDO ALVES NEIVA SEGUNDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1015812-32.2018 Indefiro o pedido de reconsideração de ID 13664789 

e mantenho a decisão de ID 13637584, considerando que a requerida não 

trouxe qualquer fato novo que pudesse alterar a decisão proferida. No 

mais, aguarde-se a audiência designada. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 

de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1012897-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER ARRUDA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012897-10.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VAGNER ARRUDA E SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/08/2018, às 11h45min 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, 14 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017862-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO JUNIOR DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017862-31.2018.8.11.0041. AUTOR: 

AGNALDO JUNIOR DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a 

fim de juntar cópia dos documentos pessoais do autor, como RG, CPF, 

CNH, etc., no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011248-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

ELIZABETE MOREIRA DA COSTA OAB - 086.216.506-73 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011248-10.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GESSICA SILVA MOREIRA REPRESENTANTE: ELIZABETE 

MOREIRA DA COSTA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/08/2018, às 12h00min 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, 14 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011248-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

ELIZABETE MOREIRA DA COSTA OAB - 086.216.506-73 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011248-10.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GESSICA SILVA MOREIRA REPRESENTANTE: ELIZABETE 

MOREIRA DA COSTA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/08/2018, às 12h00min 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, 14 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037788-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DA COSTA CHERNI (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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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 
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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: 1002757-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOACIR DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002757-14.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MANOEL DOACIR DE LIMA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. Designo o dia 

30/08/2018, 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). 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, 15 de maio de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002757-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOACIR DE LIMA (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 Processo: 1002757-14.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MANOEL DOACIR DE LIMA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. Designo o dia 

30/08/2018, 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). 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, 15 de maio de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013041-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CARDOSO 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013041-81.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALAN CARDOSO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/08/2018, 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, 15 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013041-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CARDOSO 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013041-81.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALAN CARDOSO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/08/2018, 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 
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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, 15 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013147-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER SANTOS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013147-43.2018.8.11.0041. AUTOR: 

KLEBER SANTOS FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/08/2018, 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, 15 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012865-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES SOBRINHO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012865-05.2018.8.11.0041. AUTOR: 

REGINALDO ALVES SOBRINHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/08/2018, 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, 16 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012865-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012865-05.2018.8.11.0041. AUTOR: 

REGINALDO ALVES SOBRINHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/08/2018, 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, 16 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012804-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012804-47.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSE MANOEL DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/08/2018, 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 
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processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012804-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012804-47.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSE MANOEL DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/08/2018, 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, 16 de maio 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

 

Processo Judicial Eletrônico 1029352-84.2017 Vistos. Chamo o feito a 

ordem. Inicialmente, proceda-se a alteração do polo passivo da ação para 

constar Royal Garden Construções, conforme inicial, devendo ser 

excluído do polo passivo Danthon Ricardo Duniz Dos Santos. No mais, 

torno sem efeito a decisão de ID 13808654, por ter sido lançada 

equivocadamente. Após, as alterações no polo passivo, cite-se a 

executada como determinado na decisão de ID 10043591. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de junho de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017008-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017008-37.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LEANDRO DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. A parte autora 

foi intimada para emendar a inicial no sentido de apresentar a cópia do 

prévio requerimento administrativo, assim como documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, entretanto, trouxe 

aos autos apenas documento referente ao requerimento administrativo, 

sendo o documento juntado inválido para comprovar o ingresso na via 

administrativa. Sendo assim, intime-se novamente a parte autora para que 

apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, bem como documentos que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto 

de renda etc., sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 28 

de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013194-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY MENDES MACHADO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013194-17.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLAUDINEY MENDES MACHADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/08/2018, 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). 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, 16 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013194-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY MENDES MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013194-17.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLAUDINEY MENDES MACHADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/08/2018, 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). 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 
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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, 16 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1013696-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO LUIZ MALHEIROS LEAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELLA APARECIDA PADILHA DE SOUZA (RÉU)

RODRIGO SCRENCI DA COSTA RIBEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYSA MARTIMIANO DO NASCIMENTO WEIPPERT OAB - MT23237/O 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013197-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY MENDES MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

S. C. M. M. M. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013197-69.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SABRINA CANTUARIO MARQUES MENDES MACHADO REPRESENTANTE: 

CLAUDINEY MENDES MACHADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/08/2018, 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, 16 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013197-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY MENDES MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

S. C. M. M. M. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013197-69.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SABRINA CANTUARIO MARQUES MENDES MACHADO REPRESENTANTE: 

CLAUDINEY MENDES MACHADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/08/2018, 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, 16 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013240-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CARLOS (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013240-06.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VALDIR CARLOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 30/08/2018, às 10h15min 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, 16 de maio de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013240-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CARLOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013240-06.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VALDIR CARLOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 30/08/2018, às 10h15min 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, 16 de maio de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013255-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON TIAGO NUNES SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(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: 1013255-72.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANDERSON TIAGO NUNES SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/08/2018, 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). 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, 16 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013255-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON TIAGO NUNES SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013255-72.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANDERSON TIAGO NUNES SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/08/2018, 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). 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, 16 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037224-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELVANO PAULO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (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: 1037224-53.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DELVANO PAULO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/08/2018, 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, 16 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037224-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELVANO PAULO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037224-53.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DELVANO PAULO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/08/2018, 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, 16 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015752-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015752-59.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE APARECIDO FERREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. A parte autora foi intimada para 

emendar a inicial no sentido de classificar e organizar os documentos 

anexados, bem como apresentar documentos que comprovem fazer jus 

ao benefício da justiça gratuita, entretanto não trouxe aos autos os 

documentos referentes a comprovação de hipossuficiência financeira. 

Sendo assim, intime-se novamente a parte autora para emendar a inicial, a 

fim de apresentar documentos válidos de comprovação da 

hipossuficiência financeira, como CTPS, holerite, declaração de imposto de 

renda etc., no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-a de que a não 

comprovação acarretara o indeferimento do benefício da justiça gratuita. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016009-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA GONCALVES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016009-84.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: DAYANA GONCALVES MACHADO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. 

Intime-se a parte autora para completar a inicial, a fim de descrever o fato 

detalhadamente, incluindo data, hora, local e dinâmica do acidente, membro 

lesionado, etc., no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 28 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001437-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO EMPIRE CENTER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (RÉU)

CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Verifica-se que o documento de Id. 11897231 não está assinado 

pelo profissional da área, e a parte autora não cumpriu o despacho de Id. 

11521291, no sentido de corrigir o valor da causa. Assim, intime-se a 

parte autora para o respectivo cumprimento, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006784-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARLEI JOSE RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006784-40.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VARLEI JOSE RONDON RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. Designo o dia 30/08/2018, às 11h00min 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, 16 de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006784-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARLEI JOSE RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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VARLEI JOSE RONDON RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. Designo o dia 30/08/2018, às 11h00min 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, 16 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.: 709860 Nr: 2770-74.2011.811.0041

 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: JAIME SILVA E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA CRISTINA DE MELLO, BRENO CESAR DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:13.932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MT - OAB:, LEANDRO TAVARES BARROS - OAB:15327/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

Ação de Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais formulados 

por Jaime Silva e Souza em desfavor de Tânia Cristina de Mello e Breno 

Cesar de Oliveira, para condenar estes ao pagamento de danos materiais 

no valor de R$ 14.128,00 (catorze mil, cento e vinte e oito reais), que 

deverá ser corrigido pelo INPC, com juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, ambos a contar do desembolso.Condeno os requeridos ainda, ao 

pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com 

correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença) e juros 

de mora de 1%, ao mês, a contar do evento danoso.Em razão de ter a 

parte decaído de parte mínima do pedido, condeno os réus também ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, com fundamento no 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, 26 de junho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 873470 Nr: 12184-91.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VAN GOGH, SEBASTIANA 

MARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLIANZ SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por 

Condomínio Edifício Vang Gogh em desfavor de Allianz Seguros S/A, para 

condenar a ré ao pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais), que deverá 

ser corrigido pelo INPC, da negativa do pagamento, com juros de mora de 

1% (um por cento), a partir do desembolso, abatidos os valores da 

franquia.Considerando que cada litigante foi, em parte, vencedor e 

vencido, o autor deverá arcar com o pagamento de 50% (cinquenta por 

cento) e o réu também com 50% (cinquenta por cento) das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º e 

86 do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se.Cuiabá, 27 de junho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 921737 Nr: 44430-43.2014.811.0041

 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: JAQUELINE DE LIMA YACOVENCO COZOVENCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6.755/MT, SERGIO WALDINAH PAGANOTTO - 

OAB:12054 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO JUVENIZ DOS 

SANTOS JÚNIOR - OAB:160.493 SP

 Compulsando nitidamente os autos, observa-se que a autora pretende a 

rescisão contratual, sendo que no contrato constam como compradores 

Jaqueline de Lima Yaconvenco e Halisson Geraldo da Costa Lasmar (fls. 

26/55), entretanto consta no polo ativo somente Jaqueline de Lima 

Yaconvenco, ou seja, inevitavelmente os efeitos da sentença se 

estenderão para Halisson Geraldo da Costa Lasmar e a sua eficácia 

depende da integração do mesmo no polo ativo da ação, tratando-se, 

assim, de litisconsórcio ativo necessário.

 Verifica-se que a autora pretende a inclusão de seu esposo no polo ativo 

(fl. 133), assim proceda-se as alterações necessárias no Cartório 

Distribuidor, na capa dos autos e no sistema Apolo, para constar Halisson 

Geraldo da Costa Lasmar, qualificado à fl. 52.

 Após, as alterações necessárias, intime-se o autor, Halisson Geraldo da 

Costa Lasmar, para regularizar a representação processual no prazo de 5 

(cinco) dias.

Cumprida a determinação acima, volte-me os autos conclusos para 

julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1135272 Nr: 25225-57.2016.811.0041

 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: JOSE CLEMENTINO FILHO

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

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório proposta por JOSE CLEMENTINO FILHO 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. 

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.Condeno a parte autora ao pagamento dos 

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

termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. Todavia, em razão de 
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ser ela beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 27 de junho de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1135742 Nr: 25430-86.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRA SABINO 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

 Posto isso, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 485, VI c/c artigo 354, do 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 parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, 

todavia, considerando que ela é beneficiário da justiça gratuita, ficará 

suspenso o pagamento da sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem 

prejuízo do sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco 

anos a obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50).Libere-se o valor dos 

honorários periciais depositados em juízo, em favor da parte ré.Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 27 de 

junho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1144018 Nr: 29188-73.2016.811.0041

 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: RAINEY HOFFELDER DE OLIVEIRA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório proposta por RAINEY HOFFELDER DE 

OLIVEIRA em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. 

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.Condeno a parte autora ao pagamento dos 

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

termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. Todavia, em razão de 

ser ela beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 26 de junho de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1160339 Nr: 36073-06.2016.811.0041

 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: ROMILSON DE CAMPOS MARIANO

 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 

CANO - OAB:8.506-A

 Posto isso, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 485, VI c/c artigo 354, do 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 parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, 

todavia, considerando que ela é beneficiário da justiça gratuita, ficará 

suspenso o pagamento da sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem 

prejuízo do sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco 

anos a obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50).Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 27 de junho de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1169492 Nr: 39945-29.2016.811.0041

 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: LEOMAR SILVA DOS SANTOS

 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:OAB/MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Posto isso, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 485, VI c/c artigo 354, do 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 parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, 

todavia, considerando que ela é beneficiário da justiça gratuita, ficará 

suspenso o pagamento da sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem 

prejuízo do sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco 

anos a obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50).Libere-se o valor dos 

honorários periciais em favor da parte ré.Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 27 de junho de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016457-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI PYTLAK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Darci Pytlak em desfavor de 

Águas Cuiabá S.A, afirmando que é usuário do serviço de fornecimento 

de água prestado pela requerida desde novembro de 2017, período em 

que locou o imóvel, e no mês de janeiro/2018 foi surpreendido com 

cobrança no valor de R$ 3.246,08, sendo afirmado pela ré que encontrou 

irregularidade no hidrômetro. Narra que já locou o imóvel com todas as 

instalações e desconhece qualquer irregularidade apontada, assim, requer 

a concessão da tutela de urgência para determinar a ré a restabelecer o 

fornecimento de água no imóvel e que seja excluído o nome do autor dos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Imprescindível 
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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 

13641933, que o autor realmente firmou contrato de locação do imóvel em 

27/10/2017, o que ensejou a mudança de titularidade da fatura para seu 

nome, entretanto, em janeiro/2018 a ré emitiu cobrança no valor de R$ 

3.246,08, sendo R$ 396,36 acerca de consumo, R$ 1.143,64 descrito 

como “Fiscalização na Ligação” e R$ 1.706,08 de “Serviço Água e Esgoto 

– Retroativo.”, além dos impostos (Id. 13743969), assim, nessa análise 

sumária há de se concluir que possivelmente tais débitos não são de 

responsabilidade do autor, demonstrando a probabilidade do direito. Vê-se 

ainda que o preposto da ré, na ocasião da audiência realizada no Procon, 

se comprometeu em analisar a data da alteração da titularidade, para 

verificar se a cobrança da multa e retroativo é de responsabilidade do 

autor, e que iria fazer a suspensão do corte e negativação do nome do 

autor (Id. 13641876), mas ao que parece não foi cumprido, tanto que o 

autor ajuizou a presente demanda. 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. Diante 

do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, 

DEFIRO a medida pleiteada, para determinar que a requerida restabeleça o 

fornecimento de água no imóvel do autor, no prazo de 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. Expeça-se ofício ao 

SPC/SERASA para que exclua o nome do Autor dos seus bancos de 

dados, no prazo de 48 horas, relativo à dívida de R$ 3.246,08, inserido 

pela ré (Id. 13642016). No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da 

prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade do requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 21/08/2018, às 

09h00min 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, 26 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: 1014160-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA EUFRASIA NOGUEIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Repetição 

de indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Francisca Eufrasia Nogueira Leite em desfavor de 

Águas Cuiabá S.A, afirmando que é usuária do serviço de fornecimento 

de água prestado pela requerida, e que recebeu cobrança referente aos 

meses de dezembro/2017, janeiro, fevereiro, abril e maio/2018, nos 

valores de R$ 284,42, R$ 1.457,81, R$ 277,49, R$ 327,86 e R$ 247,68, o 

que não condiz com sua realidade. Requer a concessão da tutela de 

urgência para determinar a ré a se abster de suspender o fornecimento de 

água na residência da autora e de inserir o nome dela nos órgãos de 

proteção ao crédito. Na petição de Id. 13737581 a autora informa que o 

serviço foi interrompido, pugnando pelo imediato restabelecimento. 

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 

13358640, que a ré emitiu faturas em 2017 nos valores de R$ 56,90, R$ 

61,21, R$ 61,02, etc., mas efetuou cobranças referentes aos meses de 

dezembro/2017, janeiro, fevereiro, abril e maio/2018, nos valores de R$ 
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284,42, R$ 1.457,81, R$ 277,49, R$ 327,86 e R$ 247,68 respectivamente 

(Id. 13358490, 13358535, 13358604, 13358563 e 13358577), 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 da 

autora. 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 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 que a requerida restabeleça o fornecimento de 

água na residência da autora, no prazo de 24 horas, e se abstenha de 

negativar o nome dela junto aos órgãos de proteção ao crédito, acerca do 

débito aqui discutido, 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. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 21/08/2018, 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 (NCPC, 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). 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. Homologado o pedido de desistência da ação no juizado 

especial, a autora deverá informar imediatamente este juízo. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26 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.
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Vistos. Beltina Cláudia da Silveira ajuizou a Ação de Busca e Apreensão 

com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de Ana Zélia Cláudia de 

Freitas, requerendo tutela de urgência para que seja determinada a busca 

e apreensão do veículo, objeto do contrato verbal de compra e venda 

firmado com a ré, embasando seu pedido no decreto Lei 911/69. No mérito, 

a procedência da ação, para que seja devolvida à posse para a autora. No 

despacho de Id. 10504004 foi determinada a emenda da inicial, no sentido 

de a autora decidir/informar se irá optar pela rescisão do contrato ou 

exigir-lhe o cumprimento, em qualquer caso deveria adequar seus pedidos 

de urgência e mérito, já que é ilegítima para o ajuizamento da demanda de 

busca e apreensão prevista no Decreto-Lei n. 911/1969. Na petição de Id. 

10650669 a autora informa que requer o cumprimento do contrato firmado 

entre as partes, visando a apreensão do veículo em pagamento da dívida. 

Ocorre que foi constatado que ela ainda não cumpriu a determinação do 

despacho de Id. 10504004, no sentido de “decidir/informar se irá optar 

pela rescisão do contrato ou exigir-lhe o cumprimento, em qualquer caso 

deverá adequar seus pedidos de urgência e mérito”, ou seja, ela não 

pleiteou a condenação da ré ao respectivo pagamento, nem informou o 

valor atualizado da dívida, etc., deixando de cumprir a determinação 

quanto à adequação de seu pedido, por isso, mais uma vez foi 

determinada a emenda para ela atentar-se aos requisitos do art. 319, do 

NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC). Na petição de Id. 12929202 novamente a 

autora descumpre a ordem judicial, já que não cumpriu os requisitos do art. 

319, NCPC, conforme diversas vezes exposto nos despachos anteriores. 

É o relatório. Decido. A requerente foi intimada diversas vezes para 

promover atos e diligências que lhe competia, qual seja adequar a inicial 

aos requisitos dos artigos 294 e 319 do NCPC, assim, o indeferimento da 

petição inicial é de rigor, pelo descumprimento da ordem judicial. O artigo 

321, do Novo Código de Processo Civil estabelece: Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No caso, a parte autora, apesar 

de devidamente intimada várias vezes, não adotou as medidas cabíveis 

para sanar as irregularidades apontadas, sendo que o indeferimento da 

petição inicial se impõe. Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a 

parte para emendar a petição inicial, sendo suficiente a intimação por 

publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, não existindo justa causa a 

legitimar o descumprimento da determinação judicial, INDEFIRO a petição 

inicial, nos termos do art. 330, IV, do Novo Código de Processo Civil e, 

consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Sem 

custas. Sem a condenação em honorários, ante a ausência de citação da 

parte requerida. Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, 

intime-se o réu, conforme determina o § 3º, do art. 331, do NCPC, após, 

arquive-se os autos, após as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 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: 1031753-56.2017.8.11.0041. AUTOR: 

EDSON DA SILVA ESTEVAM RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. Retifique-se a autuação, 

conforme solicitado, para constar no polo passivo Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A. EDSON DA SILVA ESTEVAM, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 31/07/2017, 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 retificação 

da autuação, 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 ausência de cobertura técnica 

devido a ausência de pagamento do seguro no prazo para vencimento, 

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 31/07/2017. Preliminarmente, 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 

referente a grafia utilizada no momento, sendo que no documento pessoal 

consta a assinatura por extenso e nos demais documentos a assinatura 

em rubrica, inclusive na perícia médica judicial realizada no momento da 

audiência de conciliação, o que atesta a veracidade da assinatura da 

parte autora. A parte ré alega, ainda, a ausência de cobertura técnica por 

não ter havido pagamento do seguro obrigatório no prazo para 

vencimento, entretanto, esta alegação não prospera, pois é entendimento 

pacífico que a inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório 

não exime a Seguradora do dever de indenizar o indivíduo: Súmula 257 – 

STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 

Nesse sentido: E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - SÚMULA 257 DO STJ - VÍTIMA INADIMPLENTE PROPRIETÁRIA DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR - O PAGAMENTO DO PRÊMIO NÃO É REQUISITO 

PARA A CONCESSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RECURSO 

DESPROVIDO. 1) O pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é 

condição para que seja concedido o valor indenizatório, ainda que o 

beneficiário (vítima do acidente) inadimplente seja proprietário de veículo 

automotor. 2) A Súmula 257, do STJ, pacificou o entendimento que a 

Seguradora não pode se eximir de pagar a indenização, ainda que 

ausente o pagamento do prêmio do seguro. 3) Não é necessário 

manifestação acerca de artigos da Constituição e de lei citados, se tais 

dispositivos não foram atacados no bojo do recurso. Ofensa ao princípio 

da dialeticidade. 4) Recurso a que se nega provimento. (TJ-MS - APL: 

08142942620148120001 MS 0814294-26.2014.8.12.0001, Relator: Des. 

Nélio Stábile, Data de Julgamento: 19/07/2016, 3ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 19/07/2016) 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 31/07/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que EDSON DA SILVA ESTEVAM 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo direito de 

intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; 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 
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em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela 

Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à 

indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos 

termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 

3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 20150111163584 

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a 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, 28 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022357-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI BENEDITO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022357-89.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID -5059814 , defiro o pedido e redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 26/09/2018, às 11:45 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001174-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA SCHIMDT SOARES (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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001174-28.2017.8.11.0041 Em que pese a 

parte autora ter manifestado, dentro do prazo legal, não constatei juntada 

dos documentos pessoais, conforme determinado anteriormente por esse 

juízo. Assim, proceda novamente a intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos cópia de seus documentos 

pessoais legíveis, sob pena de indeferimento da inicial. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004774-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIRA NUNES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004774-57.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ELZIRA NUNES DE ALMEIDA , em desfavor de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. . As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico 

que não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. O 

requerido apresentou contestação ID - 8318927, onde suscitou preliminar 

da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. As partes participaram do mutirão da 

Conciliação do DPVAT, porém restou infrutífero, ID - 832832. O ator 

apresentou impugnação reiterando os termos da inicial. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que já se encontra pacificado o entendimento no qual, 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. As partes são legítimas, bem assim, verifico não haver 

irregularidades ou outras preliminares a serem analisadas, razão pela 

qual, DECLARO saneado o presente feito e, fixo como ponto controvertido: 

Ocorrência dos danos alegados (deformidade, incapacidade laborativa). 

Extensão do dano. Sequela. Nexo de causalidade. Culpabilidade. Grau de 

culpabilidade. Condições/porte econômico das partes. Considerando o que 

dispõe o art. 370 do CPC, entendo necessária a produção de prova 

pericial. Nomeio o médico Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com 

consultório na Rua 24 de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e 
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Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 

9747, Cuiabá/MT, e e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, 

independentemente de compromisso (artigo 422 do Código de Processo 

Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. Fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo o 

requerido, depositar a totalidade dos honorários do perito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em atenção à aplicação da 

Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, conforme recente 

julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 – julgado em 

02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito 

a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real existência e grau 

de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I 

e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o 

valor da perícia autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, 

que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após 

a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes de 

que foi designado DIA 23/07/2018, A PARTIR DAS 08:00 HORAS, para 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de Outubro, n. 827, 

Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 

78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização da 

perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015531-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLID COMERCIO DE JOIAS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE BARBAR CURY OAB - SP115100 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. ALBINO PRUDENCIO & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

d a  C a p i t a l  G A B I N E T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o s  n º 

1015531-47.2016.811.0041 Vistos, etc. Cumpra-se integralmente a 

decisão proferida no ID nº 2600264, acostando aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, o comprovante de recolhimento das custas/despesas 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2017. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014142-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIZIA CATALINE DOS SANTOS MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

d a  C a p i t a l  G A B I N E T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o s  n º 

1014142-90.2017.811.0041 Vistos, etc. Cumpra-se integralmente a 

decisão proferida no ID nº 7270032, intimando a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2017. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018541-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA TAKISHIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO 

OAB - MT25027/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018541-31.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Martha Takishima 

em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, com 

pedido de tutela de urgência para que seja determinado que a requerida 

restabeleça o fornecimento de energia ao imóvel da autora. Consta na 

inicial que a autora é usuária dos serviços prestados pela requerida, por 

meio da UC nº 6/1041815-0, realizando o pagamento em dia das suas 

faturas. Aduz que deixou de efetuar o pagamento da fatura referente ao 

mês de maio/2018, sendo regularizado na data de 23 de junho de 2018. 

Informa que na data de 25 de junho de 2018, ainda que tenha sido 

efetuado o pagamento da fatura em atraso, a requerida suspendeu o 

fornecimento dos serviços ao imóvel pertencente à autora. Acrescenta 

que contatou a requerida para informar o corte indevido, todavia, a mesma 

não restabeleceu o fornecimento. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma 

poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

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

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que mesmo após 

efetuar o pagamento da conta em atraso, a requerida suspendeu o 

fornecimento dos serviços, razão pela qual pugna, em sede de tutela de 

urgência, para que seja determinado o restabelecimento dos serviços. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se a probabilidade do direito, 

tendo em vista o histórico de consumo acostado no ID nº 13887220, que 

indica o pagamento de todas as faturas. Do mesmo modo, observa-se o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o 

fornecimento dos serviços se encontra suspenso. Não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Diante do exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, com 

relação à fatura do mês de maio/2018, RESTABELEÇA, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, o fornecimento dos serviços ao imóvel do autor, 

sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da 

tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de conciliação para o dia 21/08/2018, às 11:00 horas, a ser 
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realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos 

as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro 

documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo 

a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005582-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR TRABUCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1012583-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCI FRANK KONDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO CESAR FERNANDES OAB - MT11801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDALICA SILVESTRE DA ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012583-64.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança ajuizada por Mariluci Frank 

Kondo em desfavor de Sidalica Silvestre da Rocha com pedido liminar para 

o imediato despejo da parte requerida do imóvel, em decorrência da falta 

de pagamento. Aduz a parte autora que firmou contrato de sublocação 

com a requerida, referente ao imóvel localizado na Avenida Marechal 

Deodoro, nº 2344, bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, pelo prazo de 12 (doze) 

meses, iniciando na data de 15/01/2018, pelo valor atual mensal de R$ 

1.000,00 (um mil reais). Acrescenta que a parte requerida não esta 

cumprindo com o contrato de locação, estando em mora com suas 

obrigações locatícias. Em razão dos fatos, pugna pela concessão da 

tutela de urgência, para que seja determinado o despejo da requerida 

diante da falta de pagamento. Vieram os autos conclusos. Fundamento: 

Acolho a emenda e defiro os benefícios da justiça gratuita. Para a 

concessão desocupação liminar, sem oitiva do locatário, o locador deve 

demonstrar cumulativamente: a falta de pagamento dos alugueis e 

encargos e que o contrato de locação não está garantido por umas das 

modalidades do artigo 37 da Lei de Locação (fiança, caução, seguro de 

fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento), 

devendo prestar uma caução equivalente a 03 meses de aluguel (art. 59, 

§1º). Com efeito, o contrato de locação acostado aos autos está 

desprovido de garantia, o que impõe a concessão da tutela de urgência 

para o despejo da parte contrária. Assim, uma vez presentes os requisitos 

necessários à tutela pretendida, DEFIRO a tutela de urgência, 

independentemente de audiência da parte contrária, mediante a 

apresentação de caução pelo autor no valor equivalente a 03 (três) meses 

de aluguel, no prazo de 05 dias, para desocupação do imóvel em 15 

(quinze dias), sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste 

prazo. Formalizada a caução expeça-se mandado de intimação, 

desocupação e citação. Designo audiência de conciliação para o dia 

21/08/2018, às 12:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, 

considerando que a parte autora manifestou que não possui o interesse 

pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será realizada 

caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, 

contados da data de audiência, informando o seu desinteresse. Cumprida 

as determinações acima, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018335-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEILE GENESIA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018335-17.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Revisional com Inexigibilidade de Débito com 

Consignação em Pagamento ajuizada por Zeile Genesia Sousa em 

desfavor de Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviço, com pedido 

de tutela de urgência, para que a requerida restabeleça o fornecimento 

dos serviços ao imóvel da autora, bem como seja autorizada a 

consignação em pagamento das faturas dos meses de novembro/2017 a 

junho/2018. Consta na inicial que a autora é usuária dos serviços 

prestados pela requerida, por meio da matricula nº 440098-4. Aduz que a 

partir do mês de novembro do ano de 2017, a requerida realizou a 

cobrança de valores superiores ao efetivamente consumido. Informa que, 

além das cobranças exorbitantes, cobrou uma suposta tarifa a respeito de 

fiscalização, no valor de R$ 1.010,57 (um mil dez reais e cinquenta e sete 

centavos). Relata que a requerida passou a efetuar as cobranças 
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discrepantes após vistoria, onde houve informação de que o hidrômetro 

estaria invertido. Alega não possuir condições de arcar com o valor 

cobrado. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a 

mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que foi surpreendida 

com pela cobrança exorbitante efetuada pela requerida, razão pela qual 

pugna pela concessão da tutela de urgência, para que a requerida 

restabeleça o fornecimento dos serviços ao imóvel da autora, bem como 

seja autorizada a consignação em pagamento das faturas dos meses de 

novembro/2017 a junho/2018. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se, nesse momento processual, presente a probabilidade do 

direito, tendo em vista as faturas constantes no Id nº 13860255, 

demonstrando o aumento do valor cobrado. Do mesmo modo, presente o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o 

deferimento da tutela vindicada permite a continuidade do fornecimento 

dos serviços essenciais. Não restando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida. Todavia, com relação ao pedido de 

consignação das faturas, entendo que o mesmo não merece acolhimento, 

tendo em vista a existência de medidor de consumo no imóvel, não sendo 

possível a consignação dos valores pela média. Diante do exposto, 

DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela de urgência e determino 

que a parte requerida, com relação às faturas dos meses/referência de 

novembro 2017/junho 2018 RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, o fornecimento dos serviços ao imóvel da autora, sob pena 

de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, 

conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

conciliação para o dia 21/08/2018, às 11:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo 

a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021368-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES BUSANELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021368-49.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais 

ajuizada por Lurdes Busanello em desfavor de HDI Seguros. As partes 

formularam acordo conforme ID 11228729, requerendo a homologação do 

mesmo e também a sua extinção. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme ID 11228729, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio. JULGO EXTINTO o presente processo COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, b do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes em custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, uma vez que o acordo firmado já 

dispôs sobre o tema. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais. Expeça-se o necessário. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019452-14.2016.8.11.0041

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:

CREDIANE NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR MARTINS SANTOS OAB - MT0018580A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1019452-14.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CREDIANE NASCIMENTO 

DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração movidos por 

Crediane Nascimento de Souza, aduzindo no ID.9418380 que não 

comprovada a mora foi deferida a parte Embargada prazos para 

comprovação da mesma, que ocorreu por protesto via edital, tendo 

transcorrido três questões de direito insuscetíveis de relativizações, 

porque de ordem pública: i) falta de uma das condições da ação; ii) da 

preclusão; e iii) da injuridicidade da sua suposta constituição em mora, 

motivo dos declaratórios, inclusive pela não observância dos prazos e da 

regular constituição em mora. Apesar deste ser encaminhado para 

apreciação sem a intimação da parte adversa, considerando, que o bem já 

foi apreendido e a matéria posta, não ter o condão de afastar a liminar 
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concedida, passo à sua análise. É o relatório necessário. Inicialmente, é 

jurídicamente possível e assim determina a lei, que o juiz ao apreciar a 

inicial deve indicar os motivos determinantes para sua emenda, com fito de 

atender o mínimo de direito da parte autora, apesar dos atos perpetrados 

pelo seu defensor. No caso em tela, a notificação foi encaminhada ao 

endereço do contrato e devolvida com a anotação "endereço insuficiente", 

sendo-lhe concedido o prazo para comprovar a mora, bem como, dar à 

causa o valor correto. O autor cumpriu em parte, ou seja, alterou o valor 

da causa e recolheu as custas, restando pendente a questão atinente a 

mora, razão do despacho ID.4811292, cumprido no ID.5555747, fora do 

prazo deferido. Assim, diante do princípio do aproveitamento dos atos e 

como não havia a formação do contraditório, inexistindo prejuízo a 

apreciação do pleito exordial, sendo evidente excesso de formalismo, sua 

extinção, para repetição da mesma ação, no ID. 8335286 foi-lhe deferida a 

liminar. Desta feita, tendo a Embargante declinado o endereço "R 

CAFEZINHO, 23, CPA IV" ID.3658530 e o correio informar no ID.365802 

"endereço insuficiente" passível de constituição em mora com protesto via 

edital. APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – 

COMPROVAÇÃO DA MORA – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Segundo dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69, 

a mora pode ser comprovada por carta registrada expedida por Cartório 

de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 

Inviabilizado o recebimento da carta registrada, ante a ausência do 

devedor no endereço constante no contrato ou o recebimento da carta 

registrada por pessoa estranha à lide, cumpre ao credor apresentar o 

título a protesto no cartório competente, cuja intimação para aceitá-lo ou 

pagar a dívida, pode se dar, inclusive, por edital. (Ap 131008/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 24/01/2018, Publicado no DJE 31/01/2018) AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO 

DO ADVOGADO VIA DJE – INÉRCIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – 

POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Por ocasião do ajuizamento da 

ação, a parte autora deve comprovar o pagamento das custas iniciais e 

das taxas judiciárias. Sem que essa providência tenha sido adotada, 

necessário se faz a intimação do autor, por meio de seu advogado, a fim 

de sanar o vício apontado, no prazo legal. A falta de adoção, pela parte 

autora, das providências necessárias à regularização do defeito apontado 

na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. (Ap 85601/2017, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017) Portanto, 

estando regularmente constituída em mora e não havendo preclusão, ante 

a possibilidade de emenda da inicial, não caracterizando abandono do feito 

pela parte, com aproveitamento dos atos, mantenho a liminar atacada. 

Diante do exposto REJEITO os Embargos de Declaração. Por fim, 

considerando que o bem foi apreendido em 08/08/2017, sem purgação da 

mora e contestação, transcorrido o prazo recursal da decisão acima, 

conclusos para sentença.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036055-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TRIANGULO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARIA CARDOSO DE LIMA (RÉU)

CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ (RÉU)

CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887/B (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO 1 - Certifico que os embargos de declaração de ID 13645005 

foram opostos tempestivamente. 2 - Procedo à intimação da parte 

Requerida para, querendo, contrarrazoar os embargos declaratórios de ID 

13645005, no prazo legal Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018 MARCOS 

VINICIUS MARINI KOZAN Analista Judiciário Autorizado pelo Provimento. 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001445-37.2017.8.11.0041

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:

KELLY JULIANA PEREIRA (EXECUTADO)

CARLOS ALESANDRO DE ARRUDA SILVA 25068901814 (EXECUTADO)

CARLOS ALESANDRO DE ARRUDA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Deverá a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 9493140, 

dando o regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. 

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018 MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN 

Analista Judiciário Autorizado pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001111-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Deverá a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 9623753, 

dando o regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. 

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018 MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN 

Analista Judiciário Autorizado pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013225-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WHESLLEN RENAN DA SILVA PAULA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Deverá a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 9269422, 

especialmente quanto a não citação da parte requerida, dando o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Cuiabá-MT, 28 de junho de 

2018 MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN Analista Judiciário Autorizado 

pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024360-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1024360-80.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: JOSE MIKHAEL MALUF NETO Vistos etc... 

Compulsando os autos, constato a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para 

efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar 

o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse 
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sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento 

de decisão que determinara o recolhimento das custas ante o 

indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – 

Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 1 6 2 1 0 3 2 0 1 3 8 2 6 0 4 1 4  S P 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025164-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

JOSE ROBERTO BELCHIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1025164-48.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, JOSE 

ROBERTO BELCHIOR Vistos etc.. Citem-se os executados, expedindo-se o 

mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob 

pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos, na forma prevista no artigo 829 do CPC. 

Conste no mandado a possibilidade de os executados reconhecerem a 

dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas 

judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente 

em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando 

que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo 

códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 

212, § 2º, do CPC, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º 

A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Cumpra-se, servindo como mandado a 

cópia desta decisão, devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos 

termos da sugestão “b” constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Citem-se. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019660-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE APARECIDA DE LIMA SIQUEIRA BATISTA SERRA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte Requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca do petitório de ID 9740314 e 9740318, 

sob as penas da lei. Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018 MARCOS VINICIUS 

MARINI KOZAN Analista Judiciário Autorizado pelo Provimento. 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010898-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FROTA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Deverá a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 10013884 

e 10013924, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. 

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018 MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN 

Analista Judiciário Autorizado pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021275-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA QUEIROZ (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a 

diligência nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de 

mandado já expedido nos autos. Sendo assim, nos termos da Portaria n. 

01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado 

o abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo. Ato 

contínuo, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, 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 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. Cuiabá-MT, 

28 de junho de 2018 MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN Analista Judiciário 

Autorizado pelo Provimento n. 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 958921 Nr: 4394-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON FITIPALDI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEMIS PIRES DE ANDRADE - 

OAB:8893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:9.948-A/MT

 Nos termos da decisão de fls. 307, PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (DEZ) DIAS, manifestarem-se acerca do 

laudo pericial complementar às fls. 316/328, devendo o Banco depositar o 

que é devido, sob pena de penhora on-line.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025435-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DEOCAR DE SIQUEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1025435-57.2017.8.11.0041 AUTOR: APARECIDO DEOCAR DE 

SIQUEIRA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos 

etc... Em consulta ao sistema PJE, verifica-se a existência de uma ação de 

busca e apreensão envolvendo as mesmas partes que tramita perante a 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, a qual tem por objeto o mesmo 

contrato que ampara este feito (autos n° 1023749-30.2017.8.11.0044). 

Desta feita, mister se faz averiguar a conexão, que se dá diante de a 

identidade de causa de pedir, já que discutidas em ambas a mesma 

relação jurídica, sendo de interesse público o trâmite em conjunto, com fito 

de evitar a prolação de decisões conflitantes. A referida ação de busca e 

apreensão foi distribuída em 1º de agosto de 2017, enquanto a presente 

ação foi distribuída em 18 de agosto de 2017. Desta feita, na forma do 

artigo 59, que determina, independente da Comarca em que distribuído o 

processo, que “O registro ou a distribuição da petição inicial torna 

prevento o juízo”, declino minha competência e determino a remessa deste 

feito à 3ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025164-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

JOSE ROBERTO BELCHIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1025164-48.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, JOSE 

ROBERTO BELCHIOR Vistos etc.. Citem-se os executados, expedindo-se o 

mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob 

pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos, na forma prevista no artigo 829 do CPC. 

Conste no mandado a possibilidade de os executados reconhecerem a 

dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas 

judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente 

em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando 

que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo 

códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 

212, § 2º, do CPC, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º 

A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Cumpra-se, servindo como mandado a 

cópia desta decisão, devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos 

termos da sugestão “b” constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Citem-se. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025279-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BORCK & CARVALHO LTDA - ME (EXECUTADO)

ADEMIR BORCK DE SOUZA (EXECUTADO)

EVELINE CARVALHO DE MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1025279-69.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: BORCK & CARVALHO LTDA - ME, ADEMIR BORCK DE 

SOUZA, EVELINE CARVALHO DE MENDONCA Vistos etc.. Citem-se os 

executados, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o 

débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial 

de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a 

penhora dos contidos no ID. 9464798 e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos, na forma prevista no artigo 829 do CPC. 

Conste no mandado a possibilidade de os executados reconhecerem a 

dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas 

judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente 

em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando 

que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo 

códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 

212, § 2º, do CPC, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º 

A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Cumpra-se, servindo como mandado a 

cópia desta decisão, devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos 
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termos da sugestão “b” constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Citem-se. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025296-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. DA SILVA JUNIOR EIRELI - ME (EXECUTADO)

JOAO VERIANO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1025296-08.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: J. V. DA SILVA JUNIOR EIRELI - ME, JOAO VERIANO DA 

SILVA JUNIOR Vistos etc.. Citem-se os executados, expedindo-se o 

mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob 

pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos, na forma prevista no artigo 829 do CPC. 

Conste no mandado a possibilidade de os executados reconhecerem a 

dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas 

judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente 

em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando 

que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo 

códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 

212, § 2º, do CPC, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º 

A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Cumpra-se, servindo como mandado a 

cópia desta decisão, devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos 

termos da sugestão “b” constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Citem-se. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025407-89.2017.8.11.0041

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:

NELSON HIROSHI KIKUTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1025407-89.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: NELSON HIROSHI KIKUTA Vistos etc.. Cite-se o 

executado, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o 

débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial 

de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a 

penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, na forma prevista 

no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade do executado 

reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 

do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses 

do art. 212, § 2º, do CPC/2015, observando o comprovante de pagamento 

das diligências contido no ID. 9554035. Cumpra-se, servindo como 

mandado a cópia desta decisão, devidamente assinada pelo Gestor do 

Juízo, nos termos da sugestão “b” constante no item 2.6.1 do Processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

Cite-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025615-73.2017.8.11.0041

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:

NIPPO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MARGARIDA VERGINIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

ALINE DOS SANTOS DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1025615-73.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: NIPPO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRAS 

LTDA - ME, ALINE DOS SANTOS DA CRUZ, MARGARIDA VERGINIO DOS 

SANTOS Vistos etc.. Citem-se os executados, expedindo-se o mandado 

de citação e penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de 

não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado 

a possibilidade de os executados reconhecerem a dívida e, mediante o 

depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações 

mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 

ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de 

pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes 

serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do 

CPC, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Cumpra-se, servindo como mandado a 

cópia desta decisão, devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos 

termos da sugestão “b” constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Citem-se. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025734-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLANAX RECONDICIONADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDIO ESCOBAR DA SILVA (EXECUTADO)

SILVIA MARIA RIBEIRO (EXECUTADO)

VILSON RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1025734-34.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: PLANAX RECONDICIONADORA LTDA - ME, CLAUDIO 

ESCOBAR DA SILVA, SILVIA MARIA RIBEIRO, VILSON RIBEIRO DA SILVA 

Vistos etc.. Citem-se os executados, expedindo-se o mandado de citação 

e penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o 

fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato a penhora dos bens contido no ID. 

9524926 e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, 

na forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a 

possibilidade de os executados reconhecerem a dívida e, mediante o 

depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações 

mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 

ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de 

pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes 

serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do 

CPC, Observando-se que o comprovante de diligência contido no ID. 

9598416. Cumpra-se, servindo como mandado a cópia desta decisão, 

devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” 

constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Citem-se. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026326-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1026326-78.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN Vistos etc.. 

Cite-se a executada, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para 

pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora do bem contido no ID. 9581265 e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, na forma prevista no artigo 

829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade de a executada 

reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 

do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses 

do art. 212, § 2º, do CPC, intimo o requerente para, em 15 dias promover 

ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, 

que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das 

diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Cumpra-se, 

servindo como mandado a cópia desta decisão, devidamente assinada 

pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” constante no item 2.6.1 

do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Cite-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025472-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J.R CONSTRUTORA E REFRIGERACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1025472-84.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: J.R 

CONSTRUTORA E REFRIGERACAO EIRELI - ME Vistos etc.. Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, quando o autor desistir da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Assim, contido no ID. 9869975, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto Lei nº. 

911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII do CPC. Indefiro o pedido de 

expedição de ofício ao DETRAN-MT para que proceda a baixa da restrição 

averbada no prontuário do veículo em face da inexistência de 

determinação judicial nesse sentido, bem como ao SPC e SERASA posto 

que tal ato deve ser realizado pelo próprio autor. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025454-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMBERTO PEDROSO DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1025454-63.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JAMBERTO 

PEDROSO DE BARROS Vistos etc.. Conforme determina o artigo 485, 

inciso VIII, do CPC, extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

quando o autor desistir da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, 

contido no ID. 9597288, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do CPC. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN-MT 

para que proceda a baixa da restrição averbada no prontuário do veículo 

em face da inexistência de determinação judicial nesse sentido, bem como 
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ao SPC e SERASA posto que tal ato deve ser realizado pelo próprio autor. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

devidas. P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026574-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA MADUREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1026574-44.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARGARIDA 

MADUREIRA Vistos etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do 

CPC, extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, quando o autor 

desistir da ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento 

da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, ante o pleito 

contido no ID. 9665063, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do CPC. Indefiro o pedido de desbloqueio da restrição judicial 

sobre o veículo no DETRAN, por meio do sistema RENAJUD, objeto do 

contrato em face da inexistência de determinação judicial nesse sentido. 

No mais, constato que não foi recolhida as custas processuais, motivo 

pelo qual, intimo o requerente para solvê-las em 15 dias. DESCUMPRIDO, 

proceda o Sr. Gestor nos moldes das orientações da CGJ, visando ao 

Estado o recebimento de seu crédito, com as devidas anotações. Ante a 

renúncia do prazo recursal, arquive-se com as anotações e baixas 

devidas. P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026728-62.2017.8.11.0041

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:

MARIO NICOLAS LEDESMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1026728-62.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIO NICOLAS 

LEDESMA Vistos etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, 

extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, quando o autor desistir 

da ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, ante o pleito contido no ID. 

9724832, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão 

fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII do 

CPC. Indefiro o pedido de desbloqueio da restrição judicial sobre o veículo 

no DETRAN, por meio do sistema RENAJUD, objeto do contrato em face da 

inexistência de determinação judicial nesse sentido, bem como ao SPC e 

SERASA posto que tal ato deve ser realizado pelo próprio autor. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas devidas. P. I. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026701-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSICA MONTEIRO DE SOUZA QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1026701-79.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GESSICA 

MONTEIRO DE SOUZA QUEIROZ Vistos etc.. Conforme determina o artigo 

485, inciso VIII, do CPC, extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

quando o autor desistir da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, 

ante o pleito contido no ID. 9724832, JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do CPC. Indefiro o pedido de desbloqueio 

da restrição judicial sobre o veículo no DETRAN, por meio do sistema 

RENAJUD, objeto do contrato em face da inexistência de determinação 

judicial nesse sentido, bem como ao SPC e SERASA posto que tal ato deve 

ser realizado pelo próprio autor. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026887-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREUSA RODRIGUES VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1026887-05.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: CREUSA RODRIGUES VIEIRA Vistos etc.. 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito, quando o autor desistir da ação, não 

havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já 

que esta sequer fora citada. Assim, ante o pleito contido no ID. 9951306, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada 

no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII do CPC. 

Indefiro o pedido de desbloqueio da restrição judicial sobre o veículo por 

meio do sistema RENAJUD, objeto do contrato em face da inexistência de 

determinação judicial nesse sentido. Ante a renúncia do prazo recursal, 

arquive-se com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026725-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR ALMEIDA BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1026725-10.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: PAULO CESAR ALMEIDA 

BEZERRA Vistos etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, 

extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, quando o autor desistir 

da ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, ante o pleito contido no ID. 

9867360, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão 

fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII do 

CPC. Indefiro o pedido de desbloqueio da restrição judicial sobre o veículo 

por meio do sistema RENAJUD, objeto do contrato em face da inexistência 
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de determinação judicial nesse sentido. Ante a renúncia do prazo recursal, 

arquive-se com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002951-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIAS DE SOUZA ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000400-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATALAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013531-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSBRASIL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020131-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PONTUAL SERVICOS EM ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ERONILDO BATISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado, no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002592-64.2018.8.11.0041

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:

MARIA JOSEFA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para acostar o valor do bem 

conforme Tabela Fipe. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 28.06.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013011-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O.A.A.B PAVIMENTACAO, CONSTRUTORA, AGROINDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - ME (AUTOR)

ANDRE BELLANDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Mantenho a decisão lançada nos autos, devendo o requerido 

desbloquear e deixar a disposição do autor, depósitos efetivados em sua 

conta, sob pena de multa daria de R$ 5.000,00. Cumpra-se. Cuiabá, 

28.06.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027914-23.2017.8.11.0041

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:

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA (RÉU)

AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA (RÉU)

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT20158/O (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007307-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA DO NASCIMENTO OLIVEIRA (RÉU)

LYZA NAZARETH BARBOSA MAIA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Diante da ausência de impugnação do cálculo do contador 

deste Juízo, homologo-o para surtir seus efeitos legais. Intime-se por edital 

a parte requerida para pagar a condenação, como já determinado nos 

autos. Cumpra-se. Cuiabá, 28.06.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032335-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO HADDAD (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: 1004876-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ART FRIOS COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011800-72.2018.8.11.0041

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:

SUELI CRISTINA GIUSTTI (EXECUTADO)

MULTGRAOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS 

LTDA - ME (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: 1033280-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE DAIANE OLEINICZAK LIRA (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 

Cuiabá,28.06.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018835-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY MULLER - ME (REQUERIDO)

KELLY MULLER (REQUERIDO)

 

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: 1012355-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA 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, 28.06.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013241-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CORONEL SOUSA CAMPOS (EXECUTADO)

THIAGO DE SOUZA CAMPOS (EXECUTADO)

CAMPOS MONITORAMENTO DE VEICULOS 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013712-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO MARCOS RIBEIRO TAQUES (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: 1014327-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DIAS LEITE (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037160-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o advogado do autor habilitado nos autos para 

manifestar sobre acordo no prazo legal e após, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28.06.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029398-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON ALECXANDE ARAUJO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias Vistos, etc. Mantenho 

determinação dos autos, devendo o meirinho certificar se o bem está na 

posse da parte requerida, considerando que o requerido não está 

representado por advogado nos autos e sua assinatura não possui 

reconhecimento de firma. Cumpra-se. Cuiabá, 28.06.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017493-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN COLETA DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro o aditamento da inicial para surtir seus efeitos legais. 

Cumpra-se decisão inicial, constando o débito apresentado pelo autor no 

aditamento. Cumpra-se. Cuiabá, 28.06.18

Intimação 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)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, bem como APRESENTAR O CONTRATO 

ANUNCIADO NA INICIAL, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016212-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL TADEU ZAZU (EXECUTADO)

IN DOOR PUB COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI - ME 

(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, 28.06.18

Intimação 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)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, bem como APRESENTAR O CONTRATO 

DITADO NA INICIAL, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde Amorim, 

Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009796-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se a restrição judicial do bem. 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, 28.06.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000911-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035301-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PEREIRA STEPANHA (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007281-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GSMS FOMENTO MERCANTIL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE DESTRI OAB - MT0020028A (ADVOGADO)

VINICIUS PINCERATO FONTES DE ALMEIDA OAB - MT22303/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARAL COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS 

AUTOMOTIVAS LTDA (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 que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014013-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DA COSTA NETO (RÉU)
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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: 1037307-69.2017.8.11.0041

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:

VERA CRUZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (RÉU)

DANIELA PEREIRA DE NOVAES CORREA (RÉU)

GERALDO DE CARVALHO CORREA JUNIOR (RÉU)

 

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: 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)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024359-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA OAB - MT20803/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (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. Cumpra-se. Cuiabá, 28.06.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015314-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI LEONINA RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON SANTOS DA SILVA OAB - MT0014863A (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. Cumpra-se. Cuiabá, 28.06.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029183-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA HENRIQUE ALVES NAZARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se vinculação do depósito realizado nos autos. 

Intime-se a parte autora para manifestar sobre o referido e se tem por 

satisfeita com a obrigação. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 28.06.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000594-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PHANY PET SHOP - COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS EIRELI - 

EPP (EXECUTADO)

DAPHANE DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

MARIA DIAS DE MORAES E CRUZ (EXECUTADO)

ERALDO DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018559-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

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:

BRUNA MARQUES DE AGUILARES (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, 28.06.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018580-28.2018.8.11.0041

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:

J V C DE SIQUEIRA & CIA LTDA - ME (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 
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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, 28.06.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018582-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON CAMPOS CONTO (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, 28.06.18

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018627-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA OAB - MT16555/A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

ANA FARIAS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Não havendo o recolhimento da guia de diligência, como 

indicação de oferecimento de meios, no prazo legal, certifique-se. Caso 

em que, devolva-se com as formalidades legais. Caso positivo, 

comunique-se ao Juízo Deprecante o atual andamento do feito e 

cumpra-se a referida, devolvendo-a em seguida. Cumpra-se. Cuiabá, 

28.06.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001032-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL PACHECO DA SILVA VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o requerido para acostar aos autos os contratos 

renovados e relacionados no "Compromisso de Pagamento Extrajudicial", 

documento acostado na inicial. Após, diga a parte autora e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28.06.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022642-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

(AUTOR)

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - 317.745.046-34 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PAVAO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017784-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCYELLE CHRISLENNE SILVA FERREIRA (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: 1005630-84.2018.8.11.0041

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:

INOCENCIA PEREIRA LEITE (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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1041321 Nr: 42200-91.2015.811.0041

 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): AILTON CORREA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: "Vistos, etc. Defiro a dilação por dez 

dias, sem prorrogação. Nada sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1003078 Nr: 24762-52.2015.811.0041

 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: NEGA MALUCCA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 

PARA FESTA E CONFEITARIA LTDA, SEBASTIÃO BUENO DA SILVA, 

CLARA LUCIA DE SOUZA BUENO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 Vistos, etc.

O processo já obteve julgamento definitivo.

 Intimem-se as partes para manifestarem nos autos no prazo legal e nada 

sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 403195 Nr: 35265-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249 MT

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar sobre pedido de fls.543/544 e após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 74384 Nr: 601-08.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

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

LTDA - MASSA FALIDA, EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA, MARIA 

AUXILIADORA CAMPOS OLIVEIRA, SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA 

MORENO, ANTONIO D' OLIVEIRA GONÇALVES PREZA, TELMA MARIA 

RIBEIRO PREZA, JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO, MARIA DE 

LOURDES OLIVEIRA NIGRO, EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETE DE MAGALHÃES 

ALMEIDA - OAB:13.353, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6745/MT, 

RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11.800/MT, ULISSES GARCIA NETO - 

OAB:11512/MT

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação.

Após, diga e conclusos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008659-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a suspensão do feito até cumprimento do acordo. Após, 

digam-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 28.06.18

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003110-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARIO FERREIRA LEMOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado sem efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28.06.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028142-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS ALCANJO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28.06.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004765-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA MOREIRA DA COSTA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28.06.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011939-24.2018.8.11.0041

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:

JAC TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Vejam que a sentença foi prolatada conforme 

informação do autor, ou seja, composição amigável entre as partes, em 

relação ao débito cobrado. Assim, cumpra-se a referida em todos seus 

termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28.06.18

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 87 de 347



Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029573-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO CESAR DO AMARAL FERNANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Raphael Naves Dias OAB - MT0014847A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da anuência do requerido com o valor depositado nos 

autos, tenho por satisfeita a obrigação, anda mais havendo o que 

reclamar. Expeça-se alvará em favor do requerido e após, arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28.06.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014981-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDGARD CARLOS PINHEIRO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, tendo o requerido atualizado o contrato, 

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 e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. 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, 28.06.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015691-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA PINHEIRO BITTENCOURT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 28.06.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038570-39.2017.8.11.0041

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:

GERALDO SAVIO SEMPIO BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSUE GRACINDO ALVES OAB - MT0012522A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária proveniente do 

contrato firmado entre as partes e anunciado na inicial. A liminar foi 

concedida e cumprida. A parte requerida postulou pela purgação da mora, 

efetivando o depósito nos autos, sendo revogada a liminar determinando a 

restituição do bem e o autor não impugnou o depósito. Vieram-me 

conclusos os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se a presente de Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária 

proveniente do contrato firmado entre as partes e anunciado na inicial. A 

parte requerida postulou pela purgação da mora, efetivando o depósito 

nos autos, sendo o bem lhe restituído e o autor não discordou do valor. 

Assim, com o depósito, reputa-se satisfeita a obrigação, com quitação do 

contrato firmado. Pela purgação de mora não resta dúvida sobre a 

liquidação do débito pretendido na inicial, satisfazendo assim, a obrigação 

exigida pelo autor. Razão pela qual, revogo em definitivo a liminar 

concedida nos autos. Diante do exposto, Julgo Por Resolução de Mérito a 

ação e Declaro satisfeita a obrigação pretendida na inicial, com 

fundamento no que determina o artigo 487-I do CPC. Revogo em definitivo 

a liminar concedida, mantendo o Requerido na posse do bem, declarando 

quitado o contrato anunciado na inicial. Oficie-se ao Detran para proceder 

baixa na restrição judicial. Expeça-se alvará em favor do autor dos 

valores depositados nos autos. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28.06.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019000-67.2017.8.11.0041

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:

STELLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (RÉU)

PETROJANES STELLATO FILHO (RÉU)

RAFAELA TYEME MOREIRA TATSUNO STELLATO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com a presente Ação Monitória, visando o recebimento de valor 

consignado na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido 

o mandado inicial em execução. Instruiu seu pedido com documentos 

acostados na inicial. Regularmente citados por mandado e por edital, os 

requeridos deixaram transcorrer o prazo assinalado sem apresentar 

defesa, conforme certificado nos autos. Razão pela qual, ao citado por 

edital foi nomeado Curador Especial que apresentou defesa por negativa 

geral. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação Monitória, visando o 

recebimento de valor consignado na inicial. Roga pela procedência da 

ação, para ser convertido o mandado inicial em execução. O processo 

encontra-se maduro para receber decisão, dispensando produção de 

outras provas, cabendo julgamento antecipado na lide, nos termos do 

artigo 355-I c.c. artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil. Em 

face a certidão decerto a revelia dos requeridos citados por mandado, não 

aplicando efeito absoluto. Não resta dúvida que na presente ação está se 

discutindo o direito do autor em receber a importância consignada na 

inicial, admitindo que a dívida não se tem título líquido e certo, para 

propositura da execução. Razão pela qual, veio garantir seu direito 

através da presente Ação Monitória. Diante do exposto e considerando o 

que mais dos autos consta Julgo por Resolução de Mérito a ação, em 

todos seus termos, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigos 

700 e seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em 

título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de 

Execução, tendo a dívida no valor de R$ 178.793,28(cento e setenta e oito 

mil, setecentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos), 

devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados 

pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, 
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Capítulos II e IV do CPC. Condeno a parte requerida nas custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro 

em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. 

Após, intime-se a parte requerida para pagar a condenação no prazo de 

quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e expedição 

de mandado de execução e avaliação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

28.06.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030876-19.2017.8.11.0041

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:

ADRIANO MOREIRA FONSECA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Número 

do Processo: 1030876-19.2017.8.11.0041, : Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ADRIANO 

MOREIRA FONSECA Vistos. Conforme se depreende dos autos o Autor 

pugnou pela desistência da ação e consequente extinção do presente 

feito, sendo desnecessária a anuência da parte Requerida, eis que sequer 

foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 

11262321), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente. 

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se 

o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 22 de 

março de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000558-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BENEDITA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1000558-53.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

SA REQUERIDO: MARIA BENEDITA DA SILVA Vistos etc. Nos termos do 

Provimento n.º 22/2016-CGJ, intime-se o Autor a promover a vinculação da 

guia de recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação, 

ressaltando-se que a guia está disponível no site eletrônico 

www.tjmt.jus.br no link emissão de guia eletrônica, sendo obrigatória a 

inclusão do número do processo ora distribuído. Após a emissão da guia 

ela deverá ser juntada ao processo em no máximo sessenta (60) minutos. 

Não sendo juntada a guia acompanhada do respectivo recolhimento no 

prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em cinco (05) dias, haverá o 

cancelamento da distribuição da presente demanda. Pois bem. Trata-se de 

ação de busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição 

de bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

cinco (05) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 

de janeiro de 2017 Jorge Iafelice dos Santos Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 401311 Nr: 33755-94.2009.811.0041

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDU SCHLEDER DOS REIS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8.794-A/MT, THIAGO SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 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, 13 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 820137 Nr: 26371-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIANGELA TEREZINHA MAXIMO FONTES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

 Processo concluso pendente de providencias pela Secretaria.

Cumpra-se a determinação de fl. 75 e intime-se o Autor para que, em cinco 

(05) dias, comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, por 

meio do pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo 

portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 298082 Nr: 12497-96.2007.811.0041

 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: TERESINHA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - 

OAB:11366/MT

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por TERESINHA 

FERNANDES DA SILVA em face de BANCO FINASA S.A (fls. 290-294).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se intime o 

Executado na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência de procurador para que efetue o pagamento no 

valor de R$ 43.983,97 – montante apontado as fl. 292-v, em quinze (15) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre o valor do débito 

posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 todos do CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

Retifique-se a capa dos autos, eis que se trata de cumprimento de 

sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 18 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 782580 Nr: 36229-33.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.E. FERREIRA MECÂNICA DIESEL - ME, 

IZALTINO ENEDINO FERREIRA, BELINO ENEDINO FERREIRA

 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:

 DESPACHO

 Vistos.

 Seguem os extratos das consultas realizadas, via sistema INFOJUD e 

RENAJUD (Receita Federal). Consigno que havendo informação de 

endereço distinto daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo 

mandado de citação, caso contrário intime-se o Credor para, em dez (10) 

dias, dar prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de 

promover a citação dos Executados.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 7 de junho de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 756175 Nr: 8258-73.2012.811.0041

 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: SICCOB COOPERLOJA- C.E.C.M - DOS LOJISTAS DO 

VESTUARIO E CONFECÇOES DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE SOUZA PEDROZA ME, JOSÉ DE 

SOUZA PEDROZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO M. PINTO FILHO - 

OAB:1113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1101781 Nr: 11256-72.2016.811.0041

 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: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANDRO MATOS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 86.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fl. 93/94, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços do executado por meio dos Sistemas 

INFOJUD e RENAJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação do Executado.

No que diz respeito ao pedido do Exequente para que sejam realizadas 

consultas junto ao sistema das companhias telefônicas, indefiro o pleito, 

pois a diligência pode ser realizada pela própria parte, junto às 

companhias telefônicas, mediante o custeio das despesas da pesquisa.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação do Executado, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 7 de junho de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 16419 Nr: 7691-96.1999.811.0041

 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): João Avelino Bulhões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918, 

WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3515, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT, RODRIGO LANZI DE MORAES BORGES - 

OAB:6.626-B/MT

 Autos nº 7691-96.1999.811.0041– ID: 16419

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DESPACHO
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 Vistos.

Intime-se o peticionante de fls. 356-358 para, em dez (10) dias, trazer aos 

autos os documentos indicados a fl. 356-v.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 4 de junho de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 804131 Nr: 10591-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244/B

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

OAB:6218/MT

 DECISÃO

Vistos.

Diante da inércia do Executado para satisfação do débito em questão, o 

Exequente requer a determinação de penhora no rosto dos autos da ação 

ordinária de cobrança que tramita perante a 2ª Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis – n.º 

14722-96.2013.811.0003 – ID. 735041.

Defiro o pleito para determinar a penhora no rosto dos autos 

supramencionados, a fim de que o crédito que o Executado possui na 

ação que tramita perante a Comarca de Rondonópolis satisfaça o débito 

da presente Execução.

 Desta forma, oficie-se ao juízo da ação ordinária de cobrança 

referenciada, para que se proceda a penhora no rosto dos autos ID. 

735041, até o montante indicado as fl. 171.

No mais, deve a Exequente em quinze (15) dias dar prosseguimento no 

feito, aportando aos autos informações acerca da efetivação da penhora.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 25 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 423833 Nr: 8102-56.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO BLASZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AFONSO BECKER - 

OAB:69061/RS, MARILENE BOMBARDELLI CERESER - OAB:77060/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte apelada, para que 

no prazo legal, apresente resposta ao recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 458679 Nr: 28506-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDÁZIO INÁCIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 DECISÃO

Vistos.

Analisando os autos observo que há menos de cinco (05) meses foi 

realizada penhora por meio do sistema eletrônico BACENJUD, em razão 

disto indefiro o pedido de fls. 167/168.

 Expeça-se ALVARÁ dos valores bloqueados a fl. 164 em favor do 

Exequente conforme o solicitado – 167/168.

 No mais, intime-se o Exequente para, que em cinco (05) dias, indique bens 

que satisfaçam a execução ou manifeste interesse na expedição de 

Certidão de Crédito, sob pena de extinção e arquivamento do feito por 

inexistência de bens penhoráveis.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 928922 Nr: 48677-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO LOPES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Considerando as inúmeras tentativas frustradas de localização dos 

Executados, como se verifica das certidões negativas acostadas aos 

autos, circunstancia que reflete na dispensa de esforços sem medida e 

recurso financeiro por parte do credor, causando a impressão que os 

devedores tentam se ocultarem furtivamente de cumprir a obrigação (art. 

813, II, do CPC).

 Diante disso, defiro o pedido do Exequente e determino o ARRESTO de 

valores online, via sistema BACENJUD, em contas dos Devedores, nos 

termos do art. 653, do CPC, para satisfação do débito no valor de 

R$13.178,39 (fls. 51/52).

 Havendo sucesso no bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Efetivado o ARRESTO, deverá ser promovida 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), 26 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 828402 Nr: 34256-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Analisando o feito constata-se que o Executado ainda não foi citado, 

entretanto apesar de ter havido pesquisas por endereços nos sistemas de 

consultas conveniados com o Poder Judiciário (Infojud e Renajud) às fls. 

63/64, não foram esgotados os meios para a efetivação do ato citatório.

Sendo assim, indefiro o pedido de arresto de fl. 68/69 uma vez que o 

Código de Processo Civil em seu art. 246 prevê outros meios para a 

citação do Executado.

No mais, intime-se o Credor para, em dez (10) dias, viabilizar a citação do 
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Devedor como determina o art. 246, do CPC.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providências necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 874829 Nr: 13296-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRAPEZIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, 

JOELSON SALDANHA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Admite-se o arresto online em hipótese excepcionais, quando, 

efetivamente, estiver demonstrada a dificuldade na localização do devedor 

para a citação, requisito esse não preenchido no caso concreto. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70071722458, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 13/12/2016). 

Além disso, inexiste demonstração nos autos de que há efetivo risco de 

frustração da execução, já que não há indicativos de que o devedor 

esteja esvaziando seu patrimônio ou o comprometendo mediante alienação 

ou desvio de bens, tendentes a ensejar o risco de dano, como já dissemos 

também não se esgotaram as medidas para localização do executado.Em 

razão disso indefiro o pedido de arresto de valores, devendo, o Credor, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promover a citação do devedor, já que a tal ato é 

condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e incumbe à parte 

autora adotar as providencias necessárias para viabiliza-la (§ 2º, do art. 

240, do CPC). Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018 JOSE 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 811196 Nr: 17687-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH ALEXANDRA DIAS ME, ELIZABETH 

ALEXANDRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

 Intime-se o Exequente para em dez (10) dias esclarecer os pedidos de fl. 

112 e requerer o que entender de direito, para consequente 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 400863 Nr: 33638-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA DAVID & BARBOSA LTDA - EPP, 

RONE MARCIO BARBOSA DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:126.504/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Exequente, em dez (10) dias, traga aos autos planilha atualizada do 

débito, para apreciação do pedido de fls. 106-110.

 Intime-se.

 Cuiabá (MT), 21 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 401522 Nr: 33703-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZKAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM 

SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

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

OAB:3056/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 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.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de junho de 2018.

 José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 410783 Nr: 1283-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILTON ALVARENGA BRITOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, MILKEN JACQUELINE C. JACOMINI - 

OAB:31722/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Cumpra-se a determinação de fl. 94 expedindo Edital para citação do 

Executado.

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, 21 de junho de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 764608 Nr: 17263-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL CID DOS SANTOS - ME, EL CID DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Considerando as inúmeras tentativas frustradas de localização dos 

Executados, como se verifica das certidões negativas acostadas aos 

autos, circunstancia que reflete na dispensa de esforços sem medida e 
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recurso financeiro por parte do credor, causando a impressão que os 

devedores tentam se ocultarem furtivamente de cumprir a obrigação (art. 

813, II, do CPC).

 Diante disso, defiro o pedido do Exequente e determino o ARRESTO de 

valores online, via sistema BACENJUD, em contas dos Devedores, nos 

termos do art. 653, do CPC, para satisfação do débito no valor de 

R$49.822,49 (fl. 112).

 Havendo sucesso no bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Efetivado o ARRESTO, deverá ser promovida 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), 26 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 746313 Nr: 43518-51.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXATA ETIQUETAS INDUSTRIA GRÁFICA 

LTDA, HUMBERTO MARTINS ALVES, LIS ANGELA DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fl. 93/94, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços do executado por meio dos Sistemas 

INFOJUD e RENAJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação do Executado.

No que diz respeito ao pedido do Exequente para que sejam realizadas 

consultas junto ao sistema das companhias telefônicas, indefiro o pleito, 

pois a diligência pode ser realizada pela própria parte, junto às 

companhias telefônicas, mediante o custeio das despesas da pesquisa.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação do Executado, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 7 de junho de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 747818 Nr: 45083-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÃO DE QUEIJO DELICIAS DA ALICE LTDA - 

ME, ALISSOM ALVES CASSIMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro a SUSPENSÃO do feito consoante pedido do Credor (fl. 74), ante a 

inexistência de bens penhoráveis, nos termos dos art. 921, III, do CPC.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, intime-se o Exequente para 

praticar as diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sem 

manifestação, intime-se de a Parte interessada pessoalmente para, no 

mesmo prazo, dar andamento ao feito sob pena de extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1135927 Nr: 25537-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEVIR PIEROZAN MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE

 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 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.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de junho de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 88346 Nr: 5997-24.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO NUNES DE OLIVEIRA, MARCO 

ANTÔNIO FANALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819 

PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE FABIANO PEREIRA 

RODRIGUES - OAB:4641, JULIANO ROSS - OAB:5.498/MT

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fl. 128, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços do executado por meio dos Sistemas 

INFOJUD e RENAJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação do Executado.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação do Executado, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 7 de junho de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 357665 Nr: 28017-62.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME

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

OAB:43621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:8.202/MT

 DECISÃO

Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 149.944,30 (demonstrativo de 

cálculo – fl. 157).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 362724 Nr: 32309-90.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ORESTE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CASTILHA MAÑEZ - 

OAB:OAB/SP 331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, 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.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de junho de 2018.

 José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 378464 Nr: 1443-32.1990.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ VIANA NETO

 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:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema INFOJUD, pelo que, seguem os demonstrativos 

com as respostas das consultas, 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.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de junho de 2018.

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 381556 Nr: 16883-04.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEY MIRANDA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando os pedidos de fls. 94.109 e 116, deve o Exequente, em 

quinze (15) dias, esclarecer sobre quais bens indicados devem 

prevalecer os atos constritivos, bem como manifestar a respeito da 

penhora realizada sobre o imóvel indicado a fl.33.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 311820 Nr: 23322-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRILHANTE GÁS LTDA, NADIR FERNANDES 

DA COSTA, DIVINO BRILHANTE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:OAB/MT 13604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

ATENÇÃO! Não obstante a distribuição, processamento e julgamento dos 

Embargos à Execução em apenso (ID. 323888), não consta, neste feito 

executivo o cadastramento do advogado dos Executados.

Desta feita, providencie a Secretaria o cadastramento do procurador dos 

Executados.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 287.453,54 (demonstrativo de 

cálculo – fl. 134).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 291272 Nr: 10923-38.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937/PR, DANIELLY VAREA MARIA DE LIMA - 

OAB:9.745/MT, ÉLIDA PEREIRA JERONIMO - OAB:10323/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZA KAROL GOMES LUZARDO 

PIZZA - OAB:11.315-A, JOHNNAN AMARAL TOLEDO - OAB:9206-MT, 

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - OAB:15750-A

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão inicialmente convertida em 

depósito e agora em título executivo, em que o Executado foi regularmente 

citado e constituiu advogado nos autos, portanto são inoportunos os 

pedidos do Exequente em proceder novamente à citação do Executado.

No mais, regularmente intimado o Executado não cumpriu com a obrigação, 

portanto defiro o pedido de fls. 273-274.

O disposto no art. 835, I, do CPC, indica o dinheiro em espécie, em 

deposito ou aplicação em instituição financeira como preferencia na ordem 

de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por 

meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, 

para satisfação do débito no valor de R$ 537.744,58 (demonstrativo de 

cálculo – fls. 292-293).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia contristada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se o Executado via Edital 

para tomar ciência da penhora online e querendo, oferecer impugnação no 

prazo de cinco (5) dias (art. 854, § 3º, do CPC).

Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Procedam-se os demais atos subsequentes via Edital, uma vez que foi 

informado ao Executado a renúncia de seu patrono - fl. 276-277 e intimado 

para constituir novo procurador, e não o fez, sendo a partir de então 

considerado revel nos termos do art. 76, §1º, II do CPC .

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 57762 Nr: 9138-51.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bem Hur Comércio de Veículos LTDA, Silvio 

bem Hur de Paulo, Zenaide Francisca da Silv Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OSCHOVE - OAB:6.325/MT, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13.994-A, 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:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro a SUSPENSÃO do feito consoante pedido do Credor (fl. 225-226), 

ante a inexistência de bens penhoráveis, nos termos dos art. 921, III, do 

CPC.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, intime-se o Exequente para 

praticar as diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sem 

manifestação, intime-se de a Parte interessada pessoalmente para, no 

mesmo prazo, dar andamento ao feito sob pena de extinção por 

inexistência de bens.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de junho de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023725-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (EXECUTADO)

ALAN AYOUB MALOUF (EXECUTADO)

LEILA AYOUB MALOUF (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que nesta data junto a estes autos o Ofício nº 

0523/2018 NA do Cartório do 7º Serviço Notarial e registral de Imóveis, 

desta feita, impulsiono os autos para intimar a parte autora o prazo de 05 

(cinco) dias, quanto ao ali contido a fim de providenciar o pagamento dos 

emolumentos conforme ali solicitado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036706-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ALBERTO ZANONI (RÉU)

ROBSON ZANONI (RÉU)

 

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 Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037309-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE LIMA FILHO (REQUERIDO)

 

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 Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016105-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIRTU- LINE INFORMATICA LTDA - ME (RÉU)

ELIAMAR ABADIA ALVES DA SILVA TAVARES (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 
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impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032820-56.2017.8.11.0041

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:

RONAN MORAES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça, 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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006131-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI (RÉU)

 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1044071 Nr: 43500-88.2015.811.0041

 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): BENEDICTO WILSON DO NASCIMENTO JUNIOR, 

CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:9975

 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 a Carta Precatória expedida e comprovar nos autos a devida 

distribuição nos termos legais ou encartar nos autos o comprovante de 

preparo para distribuição da mesma no juízo deprecado, bem como para 

retirar o Termo de arresto e certidão a fim de proceder as devidas 

averbações em igual prazo, sob pena de desinteresse na realização do 

feito. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 779381 Nr: 32834-33.2012.811.0041

 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: VITOR MEJIA AGUIRRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT 9.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 128312 Nr: 14145-77.2008.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDETE SOARES FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 947569 Nr: 58874-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCOMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PÃES LTDA EPP, 

MINAS PÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA 

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

THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, 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

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 27811 Nr: 1904-28.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINÂMICA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, 

BELMIRO MAIA DE ALMEIDA, ELIAS FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT

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

OAB:12.995, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-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 os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto aos cálculos de fls 283/286 cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 986184 Nr: 16761-78.2015.811.0041

 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: WEST CENTRAL VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, 

CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247.319/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011745-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE PEREIRA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO GUERRISE OAB - MT10124/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABINO HILARIO PEREIRA (INVENTARIADO)

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: 

1011745-24.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ALAIDE PEREIRA DE 

CAMARGO INVENTARIADO: SABINO HILARIO PEREIRA Vistos etc. 

INTIME-SE a inventariante, para que apresente as últimas declarações, 

acompanhadas do plano de partilha, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1029127-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT0013156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERESINHA FATIMA JORDAO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT0014230A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1029127-64.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este 

processo para INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 

15 dias. CUIABÁ, 28 de junho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003377-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GERMANO DE MELO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE MELLO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

VILMA GERMANO DE MELLO (TERCEIRO INTERESSADO)

GUSTAVO GERMANO DE MELLO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE CARLOS DE MELLO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

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: 

1003377-60.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ADRIANA GERMANO DE 

MELO SILVA INVENTARIADO: JOSE CARLOS DE MELLO Vistos etc. Tendo 

em vista o acordo já homologado nos presente autos - ID. 10647872, 

assim como, a realização das avaliações solicitadas, INTIMEM-SE as 

partes, para que se manifestem quanto aos laudos de avaliação juntados 

aos autos - id. 12802498 e id. 12802512, requerendo o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de junho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1021776-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. L. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1021776-40.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça, no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 28 de junho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006156-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA OAB - MT19634/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1006156-51.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este 

processo para INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 

15 dias. CUIABÁ, 28 de junho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033799-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. O. S. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO GABRIEL BARBOSA DE SOUSA OAB - MG118166 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE MAGELA SILVA OAB - MG118167 (ADVOGADO)

ANDRESSA SANTANA HENRIQUE OAB - MG118121 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. D. P. S. (RÉU)

P. H. M. S. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA OAB - ES22759 (ADVOGADO)

LUIZA BORGES SILVA THE FREIRE OAB - MT11248/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1033799-18.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, por meio do seu patrono, 

para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazões ao Recurso 

de Apelação interposto tempestivamente, nos termos do artigo 1.010, § 1º, 

do CPC. CUIABÁ, 28 de junho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001860-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. S. (AUTOR)

PAULA CRISTINA DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT0016601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN FERREIRA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO OAB - MT22034/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1001860-83.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este 

processo para INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 

15 dias. CUIABÁ, 28 de junho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020637-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MARTINS DIANEZ (REQUERENTE)

INGRID DE SOUZA (REQUERENTE)

TESLES MARTINS DIANEZ (REQUERENTE)

ISIS MARTINS DIANEZ (REQUERENTE)

TERSIA MARTINS DIANEZ PINEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA MODESTO DIANEZ (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

IURI MARTINS DIANEZ (LITISCONSORTES)

EVARISTO MARTINS DIANEZ (LITISCONSORTES)

BORIS MARTINS DIANEZ (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1020637-53.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este 

processo para INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO 

Às CONTESTAÇÕES ofertadas, TEMPESTIVAMENTE, nos autos por Boris 

e Iuri, no prazo de 15 dias. Certifico ainda que o Herdeiro Evaristo não 

apresentou contestação, apesar de ser devidamente intimado. CUIABÁ, 28 

de junho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008996-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO TREVISAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE KAREN DECKER OAB - MT7007/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONESIA CALDEIRA TREVISAN (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

GABRIEL RAMOS TREVISAN (HERDEIRO)

ENZO CALIL TREVISAN (HERDEIRO)

TANIA MARIA TREVISAN (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1008996-34.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: JOVINO 

TREVISAN Parte Ré: INVENTARIADO: ONESIA CALDEIRA TREVISAN 

Vistos etc. Defiro o pedido de parcelamento das custas processuais, com 

fulcro no §6º do art. 98 do CPC, em 06 (seis) parcelas mensais e 

sucessivas, sujeitas à correção monetária, conforme disciplina o § 7º do 

art. 468 da CNGC. Nos termos do provimento nº 56/2016 – CNJ determino 

a intimação da parte autora, para que em 10 (dez) dias, traga aos autos 

certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços Compartilhados. 

Nomeio como inventariante Jovino Trevisan. 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 Federal, 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 da falecida ONÉSIA CALDEIRA TREVISAN, 

CPF nº 005.078.999-62, filiação Luiz Rodrigues Caldeira e Lucinda Cestari 

Caldeira. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de 

informações sobre a existência de veículo registrado em nome da 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de abril de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001533-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR VIEIRA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT0014645A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA FERNANDA COSTA VICENTE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1001533-41.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas 

Gerais de Corregedoria – CNGC, procedo à intimação do advogado da 

parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, 

requerendo o que de direito, ante a certidão de decurso de prazo sem 

apresentação de contestação nos autos. CUIABÁ, 28 de junho de 2018 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016533-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS OAB - MT0013675A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1016533-81.2018.8.11.0041. AUTOR: ANA CRISTINA DE ARRUDA RÉU: 

ANDRE DE LIMA Vistos etc. Defiro a gratuidade processual nos termos da 

Lei 1.060/50. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). 

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Partilha de Bens c/c Pedido de Alimentos, proposta por Ana Cristina de 

Arruda, em face de André de Lima, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Designo sessão de mediação, para o próximo dia 19 de julho de 

2018, às 08:30 horas, a ser presidida por mediador certificado. Cite-se a 

parte ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do 

mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa 

começará a fluir, a partir da referida solenidade. Ante às alegações 

iniciais, bem como, em razão da idade da autora, que se encontra com 61 

anos de idade e não detém condições de prover seu próprio sustento, 

defiro o pedido de alimentos provisionais, em favor da requerente, a serem 

pagos pelo demandado, no importe de 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo vigente, que hoje importam em R$ 477,00 (quatrocentos e 

setenta e sete reais). Os vencimentos se darão todo dia 10 (dez) de cada 

mês. O adimplemento deverá ser dar por meio de depósito, na conta 

bancária que deverá ser informada, nos autos no prazo de 05 (cinco) 

dias. Os alimentos incidirão, também, nas verbas de férias, 13° salário e 

rescisórias, quando houver. Como medida de celeridade e economia 

processual, sirva cópia da presente, como mandado de citação/intimação. 

Intime-se a autora por meio de sua ilustre advogada. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] ANDRÉ DE LIMA - Endereço: Rua Rosa 

Pinheiro da Silva, Quadra 35, Lote 21, Bairro Nova Esperança, em 

Cuiabá/MT, CEP: 78098-546. ZONA: 07

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009604-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON TIAGO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE MARIA LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT0017687A 

(ADVOGADO)

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT0019462A (ADVOGADO)

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT0018555A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1009604-32.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este 

processo para INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 

15 dias. CUIABÁ, 28 de junho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003748-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT0013002A (ADVOGADO)

NUBIA NATYANA BATISTA PINTO OAB - 003.141.571-74 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1003748-87.2018.8.11.0041 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, 28 de junho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013539-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA CAMPOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIL DE SOUZA CAMPOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA CAMPOS DA SILVA OAB - 544.396.711-87 

(REPRESENTANTE)

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 FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1013539-17.2017.8.11.0041. AUTOR: CREUZA CAMPOS DA SILVA RÉU: 

EDIL DE SOUZA CAMPOS REPRESENTANTE: ROSANGELA CAMPOS DA 

SILVA Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que a presente 

Ação de Reconhecimento de Maternidade post mortem c/c com Retificação 

de Registro Civil de Nascimento, foi proposta em face da falecida, Edil de 

Souza Campos e de Rosangela Campos da Silva, sua herdeira e, em tese, 

irmã da autora. Sabe-se que, primeiramente, a morte extingue a 

personalidade civil da pessoa natural, pelo que não poderá mais figurar 

como autora ou ré em ação judicial sendo, para tanto, representada por 

seu espólio ou herdeiros. O espólio, existente até que haja a partilha dos 

bens, é dotado de capacidade processual, para figurar em ações de 

cunho patrimonial, dada a sua própria natureza. Por outro lado, em se 

tratando de ações que versem sobre direitos da personalidade, terão 

legitimidade os herdeiros do falecido, não o seu espólio. No caso dos 

autos, verifica-se que a própria autora noticiou na inicial que a falecida 

possuía outras três filhas, Rosangela Campos da Silva, Leonice de Souza 

Solano e Rosimeire Campos Fukuy, esta última já falecida, razão pela qual 

necessário se faz a inclusão da herdeira no polo passivo da demanda. 

Diante do exposto, CHAMO O FEITO à ordem, a fim de determinar a 

intimação da parte autora, para que promova a inclusão de todos os 

herdeiros vivos de Edil de Souza Campos, no polo passivo da presente 

ação, assim como, a exclusão da falecida Edil de Souza Campos, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de citação do(s) 

incluído(s), para que, querendo, apresente(m) resposta à presente ação, 

no prazo legal. Após, certifique-se e voltem os autos conclusos para 

análise. Por derradeiro, consigne-se que, com a expedição do formal de 

partilha nos autos de inventário, que visavam a partilha dos bens de Edil 

de Souza Campos, referidos pela autora, torna-se inviável sua 

suspensão, conforme requerido. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de junho de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1001499-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR GELIO DOS SANTOS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO FERREIRA E SILVA (REQUERIDO)

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: 

1001499-66.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELENIR GELIO DOS SANTOS E 

SILVA REQUERIDO: JOAO BOSCO FERREIRA E SILVA Vistos etc. 
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INTIME-SE a inventariante, para que retifique as primeiras declarações, 

incluindo o veículo VW/Voyage S, placa GNW 1155, localizado por meio do 

sistema RENAJUD – id. 11748512, o qual não poderá permanecer em nome 

do autor da herança, sendo certo que o desconhecimento quanto ao seu 

paradeiro não justifica sua exclusão, já que a autora deverá diligenciar 

para sua localização ou possível baixa, perante o órgão competente 

Deverá ainda apresentar as certidões negativas de débitos fiscais perante 

às Fazendas Públicas Municipais, onde se localizam os bens do espólio e 

perante a Fazenda Pública Federal, no prazo de 05 (cinco) dias. Por 

oportuno, consigno que a inventariante, na qualidade de meeira de João 

Bosco Ferreira e Silva, tem direito à metade de seus bens e, no caso, João 

Henrique dos Santos e Silva, em sendo o único herdeiro, à integralidade 

dos bens deixados pelo autor da herança, notadamente em face do regime 

de bens do casamento, que impede a concorrência da inventariante com o 

herdeiro, por força do disposto no art. 1.829, inciso I, do Código Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de junho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1035744-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDEN MARINHO DA CUNHA (REQUERENTE)

RUSANGELA AUXILIADORA PAES DA CUNHA CONERA BARBOSA 

(REQUERENTE)

HELENA EUDES MARINHO (REQUERENTE)

RUBENS MATOS CUNHA JUNIOR (REQUERENTE)

RUSSIVELT PAES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT0012487S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

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: 

1035744-40.2017.8.11.0041. REQUERENTE: HELENA EUDES MARINHO, 

HELDEN MARINHO DA CUNHA, RUSSIVELT PAES DA CUNHA, 

RUSANGELA AUXILIADORA PAES DA CUNHA CONERA BARBOSA, 

RUBENS MATOS CUNHA JUNIOR INTERESSADO: CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, as quantias de R$ 

1.175,51 (mil cento e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) e 

de R$ 38.376,12 (trinta e oito mil trezentos e setenta e seis reais e doze 

centavos), pertencentes ao espólio de Rubens Matos Cunha, transferidas 

para conta judicial, encontravam-se em conta poupança, e alcançam 

quantia expressiva. Assim, diante da notícia da existência de bens a 

inventariar, constante na certidão de óbito do falecido – id. 10849114, a 

presente situação não alcançada pelo disposto no art. 666, do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, INTIMEM-SE os autores, para que 

informem acerca da propositura de ação de inventário, para a partilha de 

bens do espólio, a fim de que se proceda a vinculação dos valores, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Com o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para 

apreciação. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de junho de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010179-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILIA ZEFERINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CESAR FADUL OAB - MT4541/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA MELONE DA COSTA (REQUERIDO)

Rubia Carla da Silva Costa (REQUERIDO)

VLADEMIR DE JESUS COSTA (REQUERIDO)

JOEL GOMES DA COSTA (REQUERIDO)

JOELSON DE JESUS COSTA (REQUERIDO)

Irronei da Silva Costa (REQUERIDO)

JOSUHAN MELONE DA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este 

processo para INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 

15 dias. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1010179-74.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este 

processo para INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 

15 dias. CUIABÁ, 28 de junho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 792474 Nr: 46570-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADOR, JMR, RMFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMR, RMFDO, TADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3.478/MT, SILVIA CRISTINA PAIM BIASI - OAB:9.262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AERLISON ALONSO DE SOUZA 

SILVA - OAB:23786, ELISSON APARECIDO DE SOUZA - OAB:12.937, 

FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - OAB:10.887, IZONILDES PIO DA 

SILVA - OAB:6.486-B, REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - 

OAB:17.983/MT, RICARDO HENRIQUE COUTINHO DO SANTOS - 

OAB:12882/MT, THIAGO VICTOR SOUZA PIO - OAB:RG. 1348847-3 E, 

VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, por meio do seu 

Advogado, para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

acerca da IMPUGNAÇÃO apresentada pelo Executado às folhas 365/430.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015667-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAINY ANGELA LINS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON BALBINO VILELA JUNIOR OAB - MT5982/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ARAUJO SANTOS (INVENTARIADO)

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: 

1015667-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JAINY ANGELA LINS SANTOS 

INVENTARIADO: BENEDITO ARAUJO SANTOS Vistos etc. Concedo, por 

ora, os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei 

1.060/50. Nos termos do provimento nº 56/2016 – CNJ determino a 

intimação da parte autora, para que em 10 (dez) dias, traga aos autos 

certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços Compartilhados. 

Nomeio como inventariante Jainy Angela Lins Santos. 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 Federal, Estadual (expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado) e Municipal. Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos, em nome do 

falecido Benedito Araujo Santos, CPF nº 202.635.111-20, filiação: Lucinda 

Augusta de Araujo Santos e Elisiario Claro dos Santos. 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 
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autos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de junho de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034738-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELI DOS SANTOS ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS BARREIRA OAB - SP194860 (ADVOGADO)

ANDREIA CORREIA DE SOUZA BARREIRA OAB - SP287801 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ALVES DOS SANTOS ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1034738-95.2017.8.11.0041. AUTOR: ELI DOS SANTOS ARAUJO RÉU: 

LUCAS ALVES DOS SANTOS ARAUJO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Exoneração de Alimentos, proposta por Eli dos Santos Araújo, em face de 

Lucas Alves dos Santos Araujo, devidamente qualificados nos autos. No 

id. 10745723, foi determinada a emenda da inicial, a fim de que a parte 

autora apresentasse cópia do título do qual pretendia se exonerar, sob 

pena de indeferimento. A parte autora se manifestou no id. 10949006, 

sustentando que não possui cópia da sentença que fixou os alimentos, 

pugnando pelo desarquivamento do processo, que tramitou, perante a 5ª 

Vara Especializada das Famílias e Sucessões, desta cidade, assim como, 

pela expedição de ofício ao Município de Santos para que fornecesse 

cópia do título, recebido quando do pedido de desconto em folha de 

pagamento. Os pedidos foram indeferidos no id. 11277198, oportunidade 

em que foi concedido ao autor, o prazo de 10 (dez) dias, para 

apresentação do título, sob pena de extinção. Conforme certificado no id. 

13855081, decorreu o prazo fixado, sem que a emenda da inicial fosse 

realizada. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fundamento no art. 

321, do CPC e, via de consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código 

de Processo Civil. DEFIRO a gratuidade postulada. Transitada em julgado, 

cumpridas as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

autos independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I. C. 

Cuiabá-MT, 26 de junho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1031637-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR APARECIDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - MT22528/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELFO MONTEIRO DE RAMOS (REQUERIDO)

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: 1031637-50.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: IVANIR APARECIDA DE ARAUJO REQUERIDO: ADELFO 

MONTEIRO DE RAMOS Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso, 

proposta por Ivanir Aparecida de Araújo Ramos, em face de Adelfo 

Monteiro de Ramos, devidamente qualificados nos autos. Esclarece a 

autora que, se casou com o requerido, na data de 16/12/2000, sob o 

regime da comunhão parcial de bens, conforme certidão de casamento e 

que da união adveio uma filha, hoje com dezesseis anos, sendo que 

encontram-se separados de fato há mais de seis anos, inclusive com a 

constituição de novas famílias por ambos. Em face da inexistência de bens 

comunicáveis, a parte autora visa tão somente à decretação do divórcio 

das partes. A ação foi recebida, nos termos da decisão de id. 10253786, 

que deferiu a gratuidade processual, designou data para a realização da 

audiência de tentativa de conciliação e determinou a citação do requerido. 

Audiência de tentativa de conciliação inexitosa, em face da ausência de 

citação do requerido – id. 10912594. O requerido foi regularmente citado, 

na data de 11 de dezembro de 2017, conforme certificado no id. 

11085470. Nova audiência de tentativa de conciliação inexitosa, em face 

da ausência do requerido, embora devidamente citado – id. 11132102. A 

parte autora pugnou, por meio da petição de id. 11888903, pelo julgamento 

antecipado da demanda, com a decretação do divórcio das partes, nos 

termos da inicial. Instado a se manifestar, o ilustre Ministério Público 

Estadual deixou de se pronunciar, considerando que os interesses da filha 

adolescente não seriam tratados nestes autos. No id. 13122396, consta 

certidão de decurso do prazo para apresentação da contestação. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso, 

proposta por Ivanir Aparecida de Araújo Ramos, em face de Adelfo 

Monteiro de Ramos, devidamente qualificado nos autos. Uma vez citado, o 

requerido optou por não apresentar defesa nos autos, razão pela qual 

DECRETO sua revelia, com fundamento no art. 344, do Código de 

Processo Civil, em que pese a não produção dos seus efeitos. Por outro 

lado, os autos encontram-se aptos para sentença, já que desnecessária a 

produção de outras provas e, conforme autoriza o art. 355, inciso II, do 

CPC, realizo o julgamento antecipado do processo. A Emenda 

Constitucional nº. 66/2010 alterou o art. 226, §6º, da Constituição da 

República, passando a prever o divórcio como forma de extinção da 

sociedade conjugal, sendo este, direito incondicionado do cônjuge. Diante 

do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, e DECRETO O DIVÓRCIO de 

IVANIR APARECIDA DE ARAÚJO RAMOS e ADELFO MONTEIRO DE 

RAMOS, com fundamento nos arts. 226, §6º, da Constituição da 

República, declarando cessados todos os deveres inerentes ao 

casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. Consigno que, nos 

termos do art. 17 da Lei nº 6.515/77, a autora voltará a usar o nome de 

solteira: IVANIR APARECIDA DE ARAÚJO. EXPEÇA-SE ofício ao Cartório 

de Registro Civil para averbação. Transitada em julgado, procedam-se as 

baixas e anotações legais, arquivando-se os autos, independentemente 

de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 26 de junho de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034785-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAMYLLY EMANUELLE DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT0013260A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DO NASCIMENTO CALAZANS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1034785-69.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: THAMYLLY EMANUELLE DE 

CAMPOS EXECUTADO: WILSON DO NASCIMENTO CALAZANS JUNIOR 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta por 

Anna Júlia Campos, representada por sua genitora Thamylly Emanuelle de 

Campos, em face de Wilson do Nascimento Calazans Junior, devidamente 

qualificados nos autos. A ação foi recebida, por meio da decisão de id. 

11139249, que deferiu a gratuidade processual e determinou a intimação 

do requerido para pagamento do valor de R$ 713,43 (setecentos e treze 

reais e quarenta e três centavos), referente aos meses de setembro à 

novembro de 2017. No id. 11257823, a parte autora manifestou seu desejo 

de desistir da ação, pugnando por sua extinção, sem julgamento do mérito. 

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, especialmente 

pela expressa desistência do pedido inicial, JULGO EXTINTA a presente 

ação, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 25 de junho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010365-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA APARECIDA MARCONDES RONDON BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

GERSON VARGAS BUENO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA OAB - MG159771 

(ADVOGADO)

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: 

1010365-63.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CARLA APARECIDA 

MARCONDES RONDON BUENO REQUERIDO: GERSON VARGAS BUENO 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, 

proposta por Carla Aparecida Marcondes Rondon Bueno, em face de 

Gerson Vargas Bueno, devidamente qualificados nos autos. Esclarece a 

parte autora que, as partes contraíram matrimônio na data de 17/12/1988, 

sob o regime da comunhão parcial de bens – id. 12794185, do qual 

advieram dois filhos, que já alcançaram a maioridade e que amealharam 

bens. A ação foi recebida, nos termos da decisão de id. 12814337, que 

deferiu a gratuidade processual, designou data para a realização de 

sessão de mediação e determinou a citação do requerido. O requerido 

juntou instrumento de mandato no id. 13416969. Em sessão de mediação, 

as partes realizaram um acordo quanto ao divórcio e à partilha de bens, 

nos moldes constantes do termo acostado ao id. 13646225. Diante do 

exposto, e tudo mais que dos autos constam, HOMOLOGO, por sentença, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo constante de id. 

13646225, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil e, via de consequência, DECRETO O DIVÓRCIO de CARLA 

APARECIDA MARCONDES RONDON BUENO e GERSON VARGAS BUENO, 

com fundamento nos arts. 226, §6º da Constituição da República, 

declarando cessados todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive 

o regime matrimonial de bens. Consigno que, nos termos do art. 17 da Lei 

nº 6.515/77, a divorcianda voltará a usar o nome de solteira: CARLA 

APARECIDA MARCONDES RONDON. EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de 

Registro Civil para averbação. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 26 de junho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016873-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS KAWAHARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MEYER DA FONSECA OAB - MT7057/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HIROSHI KAWAHARA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (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: 

1016873-59.2017.8.11.0041. REQUERENTE: LUCIANA APARECIDA DOS 

SANTOS KAWAHARA REQUERIDO: JORGE HIROSHI KAWAHARA Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda c/c Alimentos e 

Partilha de Bens, proposta por Luciana Aparecida dos Santos Kawahara, 

em face de Jorge Hiroshi Kawahara, devidamente qualificados nos autos. 

Esclareceu a parta autora que, as partes conviveram em união estável, 

durante vinte anos e que, formalizaram a união, por meio do matrimônio, da 

data de 01/12/2011 – id. 7844987, adotando como regime de bens a 

comunhão universal, sendo que adquiriram bens móveis e imóveis ao 

longo dessa união. Informou que, tiveram dois filhos, ambos nascidos, na 

data de 17/07/2006 – id. 7845014. A ação foi recebida, nos termos da 

decisão de id. 8244621, que indeferiu a gratuidade processual, e 

determinou o recolhimento ao final do processo, designou data para a 

realização de audiência e determinou a citação do requerido. O requerido 

juntou instrumento de mandato no id. 9124077. Em audiência, as partes 

realizaram um acordo, quanto ao divórcio, aos alimentos, em benefícios 

dos filhos, a guarda dos infantes e a convivência, o que foi devidamente 

homologado no ato, nos termos constantes no id. 9137841. A contestação 

veio acompanhada de documentos e consta do id. 9415305. Impugnação à 

contestação, consta no id. 9922815. Foi proferida decisão no id. 

10711055, arbitrando, em definitivo, o valor dos alimentos em favor dos 

filhos, determinando o prosseguimento tão somente em relação à partilha 

de bens. As partes apresentaram um acordo no id. 13483893, 

devidamente representados por seus respectivos advogados, pugnando 

por sua homologação e extinção da ação, com fundamento no art. 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda c/c Alimentos e 

Partilha de Bens, proposta por Luciana Aparecida dos Santos Kawahara, 

em face de Jorge Hiroshi Kawahara, devidamente qualificados nos autos. 

Buscou a parte autora a decretação do divórcio das partes, a 

regularização da guarda e convivência dos filhos, a fixação de alimentos e 

a partilha dos bens. Compulsando os autos, verifica-se que foi proferido 

julgamento parcial do mérito no id. 9137841, oportunidade em que foi 

decretado o divórcio, foi fixada a guarda dos infantes, na modalidade 

compartilhada e, fixados alimentos provisórios, os quais foram tornados 

definitivos, por força da decisão proferida no id. 10711055. Assim, 

vislumbra-se que a única questão ainda pendente nos autos se referia à 

partilha dos bens do casal, o que foi objeto de acordo pelas partes e, por 

não vislumbrar qualquer irregularidade, não encontro óbice à sua 

homologação. Diante do exposto, e tudo mais que dos autos constam, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo constante de id. 13483893, com fundamento no art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, após 

as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação. Custas pelas partes. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 25 de junho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009847-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS OLIVEIRA ITACARAMBY (REQUERENTE)

ELIETH CASSIANO PAES DA CONCEICAO ITACARAMBY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICAEL GALHANO FEIJÓ OAB - MT5935/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo: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: 

1009847-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELIETH CASSIANO PAES DA 

CONCEICAO ITACARAMBY, JOSE MARCOS OLIVEIRA ITACARAMBY 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável c/c 

Divórcio Consensual, proposta por Elieth Cassiano Paes da Conceição 

Itacaramby e José Marcos Oliveira Itacaramby, devidamente qualificados 

nos autos. Esclarecem os autores que, conviveram desde o ano de 1994 

e que, contraíram matrimônio, sob o regime da comunhão parcial de bens, 

na data de 13 de março de 2010, conforme se verifica da certidão de 

casamento anexa – id. 12703150. Informam que, da união, nasceram José 

Marcos Oliveira Itacaramby Júnior, no dia 13/03/1996 – id. 12703203, e 

João Gabriel Cassiano Itacaramby, no dia 02/03/2001 – id. 12703203. A 

autora esclarece que voltará a usar o nome de solteira, Elieth Cassiano 

Paes da Conceição. Instado a se manifestar, o ilustre Ministério Público 

pugnou pela readequação do acordo, quanto ao filho adolescente, nos 

termos do pronunciamento de id. 13110182, o que foi realizado, conforme 

consta no id. 13511715. O douto Ministério Público Estadual manifestou-se 

pela homologação do acordo – id. 13683020. A presente ação visa à 

extinção da sociedade conjugal dos requerentes por meio do divórcio, 

sendo que estes não almejam, em comum acordo, a manutenção do 

vínculo conjugal. Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, constante da inicial – id. 

12696781, com a retificação de id. 13511715, que se deu em relação à 

guarda do filho adolescente, para que surtam seus efeitos jurídicos e 

legais, com fulcro no art. 487, III, letra “b” do Código de Processo Civil e, 

via de consequência, DECRETO O DIVÓRCIO de ELIETH CASSIANO PAES 

DA CONCEIÇÃO ITACARAMBY e JOSÉ MARCOS OLIVEIRA ITACARAMBY, 

com fundamento nos arts. 226, §6º, da Constituição da República, 
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declarando cessados todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive 

o regime matrimonial de bens. Ademais, DECLARO a convivência, em união 

estável das partes, que se verificou desde o ano de 1994 até a data de 13 

de março de 2010, quando contraíram matrimônio, com fulcro no art. 226, 

§3º, da Constituição da República e arts. 1.723 e seguintes do Código Civil, 

para que operem seus jurídicos e legais efeitos. Nos termos do art. 17 da 

Lei nº 6.515/77, a divorcianda voltará a usar o nome de solteira: ELIETH 

CASSIANO PAES DA CONCEIÇÃO. EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de 

Registro Civil para averbação. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário e, após as formalidades legais e baixas devidas, arquivem-se 

os autos independentemente de nova determinação. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 

25 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009897-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONILDA FARIAS TEODORO (REQUERENTE)

CLAUDIO SAULO TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DAVI FARIA TEODORO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1009897-02.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CLAUDIO SAULO TEODORO, 

JONILDA FARIAS TEODORO REQUERIDO: CERTIDÃO DE NASCIMENTO 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e 

art. 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Diante da plausibilidade 

do pedido, conferida pelos documentos acostados, defiro o pedido de 

curatela provisória e nomeio os requerentes Claudio Saulo Teodoro e 

Jonilda Farias Teodoro, como curadores provisórios, mediante 

compromisso. Cite-se e intime-se o requerido para comparecer perante 

este Juízo no dia ---12 de setembro de 2018, às 16h00min para ser 

entrevistado. Após a audiência, poderá o requerido impugnar o pedido no 

prazo de 15 (quinze) dias, consoante o art. 752 do Novo Código de 

Processo Civil. No ato da citação, o ilustre oficial de justiça deverá 

informar se o requerido encontra-se em condições de locomoção para se 

apresentar em Juízo. Com as informações, conclusos. Conste do mandado 

que o mesmo poderá impugnar o pedido, contados 15 (quinze) dias após a 

realização da audiência. Cite-se mediante as cautelas e advertências 

legais. Expeça-se o necessário. Notifique-se o Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005848-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLANY FRASSETTO SILVA (REQUERENTE)

ADRIANO FRASSETTO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA FRASSETTO OAB - MT22684/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA FRASSETTO (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005848-49.2017.8.11.0041. REQUERENTE: CRISLANY FRASSETTO 

SILVA, ADRIANO FRASSETTO DE ANDRADE INTERESSADO: MARGARIDA 

FRASSETTO Vistos. Crislany Frassetto Silva e Adriano Frassetto de 

Andrade, devidamente qualificados, formularam o presente pedido de 

Alvará Judicial, para o fim de levantamento e saque dos valores 

depositados na conta vinculada do PIS/FGTS, bem como conta poupança, 

mantida junto à Caixa Econômica Federal, da titularidade de Margarida 

Frassetto, falecida em 13 de outubro de 2016, sob os fundamentos 

lançados na inicial. É o breve relatório. D E C I D O. Os documentos 

comprovam que os requerentes têm legitimidade para formularem este 

pedido, visto que são filhos da de cujus, que era divorciada, e deixou 

filhos, conforme certidão de óbito (id. 4971737). Portanto, dessa forma, 

estando satisfeitas as exigências legais, defiro o pedido de alvará 

formulado na inicial, autorizando o levantamento e saque dos valores 

porventura creditados, referente ao PIS/FGTS e Conta Poupança, mantida 

junto a Caixa Econômica Federal, da titularidade da falecida Margarida 

Frassetto, em favor dos requerentes Crislany Frassetto Silva e Adriano 

Frassetto de Andrade, sem necessidade de prestar contas. Expeça-se o 

alvará, com urgência, conforme deliberação supra. Ao alvará deverá ser 

juntada fotocópia desta sentença, ou ser ela transcrita integralmente no 

alvará. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, com as baixas 

pertinentes. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá, MT, 23.05.2018. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1010524-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. S. M. (REQUERENTE)

E. S. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1010524-06.2018.8.11.0041. REQUERENTE: EDEMILSON SENA DE 

ARRUDA, NEUZALINA DOS SANTOS MAGALHAES Vistos. Edemilson 

Sena de Arruda e Neuzalina dos Santos Magalhaes aforaram Ação de 

Divórcio Direto Consensual pela qual pretendem a dissolução do vínculo 

conjugal e a homologação do acordo - ID 11822806. É o relatório. D E C I D 

O. Trata-se de pedido de divórcio consensual, direito cujo exercício a nova 

redação do art. 226, § 6º, da Constituição Federal dispensou de qualquer 

requisito, de modo que pode ser exercido pela simples manifestação de 

vontade dos cônjuges. A certidão de casamento encontra-se acostada 

aos autos. Acordaram quanto ao valor da pensão alimentícia devida a filha 

menor, bem como em relação ao direito de visitas e guarda. A forma de 

contribuição estabelecida de cada requerente, para a criação da infante, 

dificulta eventual execução, em caso de descumprimento. Entretanto, 

considerando que não transita em julgado, no sentido material, esta 

questão, podendo ser alterada a qualquer momento, sem no futuro 

revelar-se necessário, entendo possível homologar o pedido. Portanto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido de divórcio, para desconstituir o vínculo 

matrimonial havido entre os requerentes, e homologo o acordo constante 

nos autos, que passa a fazer parte integrante e indissociável desta 

sentença. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, arquivando-se ao final 

com as cautelas de estilo. Defiro aos postulantes a gratuidade da justiça. 

P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003114-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ADEMAR GOULART OAB - MT13269/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. C. D. S. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMILSON GUIMARAES FERNANDES OAB - MT19776/O (ADVOGADO)

DIOGO PEIXOTO BOTELHO OAB - MT15172/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal. Cuiabá, 28 de 

junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003711-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT0015111A-O 
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(ADVOGADO)

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO OAB - MT24251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO BRUNO CALDEIRA OAB - MT16707/O (ADVOGADO)

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal. Cuiabá, 28 de 

junho de 2018.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1031398-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. F. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS 

N.º 1031398-46.2017.8.11.0041 PJE ESPÉCIE: Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE AUTORA: 

EDICARLO DA SILVA PARTE RÉ: ALESSANDRA APARECIDA FONTANA 

DA SILVA CITANDA: ALESSANDRA APARECIDA FONTANA DA SILVA, 

brasileira, casada, portadora do CPF n. 095.503.699-22, residente e 

domiciliada em lugar incerto e não sabido. DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA 

AÇÃO: 06/10/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 937,00 FINALIDADE: CITAÇÃO 

da parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: O 

Autor e a Requerida se conheceram na igreja que ambos frequentavam e 

se casaram cerca de poucas semanas depois, sob o regime da comunhão 

parcial de bens. Viveram maritalmente por aproximadamente 03(três) 

anos, tendo o fim o relacionamento em meados de 2008. Desta união 

adveio uma filha. Após a separação de fato do casal, o Requerente mudou 

de Cuiabá para a casa dos seus avós, e quando retornou não teve mais 

contato com a requerida, tampouco com sua filha. DESPACHO: “Visto. 

Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e 

arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Cite-se por edital para, 

querendo, oferecer resposta à ação no prazo de 15 (quinze) dias. Se 

decorrido o prazo, não oferecer resposta, conclusos para decisão. 

Intime-se. Cumpra-se”. Cuiabá - MT, 25 de abril de 2018. Mirelli Silva 

Gestora Judiciária- Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1018084-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILGNER APARECIDO NOGUEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO SANTIAGO OAB - MT0014359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA CAROLAYNE DE OLIVEIRA GALVÃO (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. 1018084-33.2017.8.11.0041 Ação: 

Regulamentação de Guarda Vistos, etc... Trata-se de Ação de Guarda, na 

qual foi deferida, em sede de tutela de urgência, a guarda provisória do 

menor em favor do Requerente (genitor). Realizada a audiência de 

conciliação, restou inexitosa. Todavia, as partes convencionaram, 

provisoriamente, quanto à convivência/visitação da genitora (Id n° 

10626912). A requerida apresentou contestação no Id n° 10854070, 

rechaçando as alegações trazidas na inicial, pugnando pela 

regulamentação da guarda do menor, em seu favor; a fixação de alimentos 

ao filho, no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo; a 

realização de estudo social com as partes; e a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita. O Requerente apresentou impugnação à contestação 

(Id n° 11418213). Manifestação do Ministério Público pela designação de 

audiência, e a realização de estudo social do caso (Id n° 11604325). 

Atualização pela Requerida, do seu endereço (Id n° 11612034). É o 

relatório. Decido. Primeiramente, defiro os benefícios de gratuidade da 

justiça à Requerida, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. 

Constato que diante dos fatos narrados na inicial, bem como da 

contestação, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide (CPC art. 

355), sendo necessária a designação de audiência para fins de propiciar 

a dilação probatória, e, para tanto, fixo como pontos controvertidos a 

aptidão das partes para o exercício da guarda; a aptidão do menor no 

ambiente em que vive; as necessidades do filho e as possibilidades do 

alimentante; a melhor forma de regulamentar o direito de visitas; sem 

prejuízo de outros que possam eventualmente surgir durante a instrução. 

Os litigantes ficam cientes ainda de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º CPC). Desta feita, designo audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 05/09/2018 ás 14:30 horas. Intimem-se 

as partes, o Requerente, por meio de seu advogado, e a Requerida, 

pessoalmente, bem como a d. Defensora Pública que a assiste, para 

comparecerem na audiência designada, acompanhados de testemunhas a 

serem arroladas ou ratificadas, havendo interesse, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 357 § 4º do CPC). Observo, entretanto, de acordo com 

o art. 455 do novo CPC, ressalvada as hipóteses do § 4º incumbe ao 

advogado da parte interessada (se não for o caso de comparecimento 

independente de intimação) informar ou intimar mediante carta, com aviso 

de recebimento, a(s) testemunha(s) arrolada(s) do dia hora e local da 

audiência designada, e, “juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento” (§ 1º do art. 455 CPC). A 

eventual inércia do advogado no que se refere à intimação das 

testemunhas que tiver arrolado ou que tenha se comprometido a levar à 

audiência, independentemente de intimação, importará na presunção de 

desistência da inquirição (art. 455, §§ 2º 3º, CPC). A testemunha que 

intimada na forma do § 1o ou do § 4o, (art. 455 CPC) deixar de comparecer 

sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas despesas do 

adiamento. Por fim, promovam-se as retificações necessárias, junto ao 

sistema PJe, relativo ao endereço da Requerida, conforme atualização do 

Id n° 11612034. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1032185-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVINA ARMANDA DE ARRUDA LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ARRUDA FREITAS (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. 1032185-75.2017.8.11.0041 Ação: 

Testamento Vistos, etc... Considerando a noticiada existência de 

“testamento particular”, Id 10916483, procedo a conversão/adequação 

desta ação para o rito relacionado ao referido testamento, art. 737 do CPC, 

mediante as retificações e anotações necessárias. Assim sendo, e, 

mantida a Requerente, genitora do de cujus, por ora, na posse e 

administração dos bens, visando a publicação do testamento particular de 

Rafael Arruda Freitas, que indicou como testamenteiro o Sr. Ricardo 

Arruda de Lemos, Id 10916800, nos termos dos arts. 1.876 e 1.878 do 

Código Civil, in casu, designo o dia 24/07/2018, às 13:35 horas, para 
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audiência de confirmação do testamento, mediante a inquirição das 

testemunhas testamentarias mencionadas no Id 10916483-Pág. 2. 

Outrossim, em observância do disposto no art. 737, § 1º, do Código de 

Processo Civil, e, considerando que o falecido não teria deixado 

descendentes, cientifique-se o Sr. José Luis de Almeida Freitas, genitor do 

de cujus, Id 10916483-Pág. 1, e, intimem-se, ainda, a Requerente e o 

testamenteiro da audiência. Consigno, ainda, por oportuno, a intimação das 

testemunhas, aliás, residentes nesta Comarca, Id 10916483-Pág. 2, a 

priori, se inviável o comparecimento independentemente de intimação, 

ficará a cargo do advogado, conforme previsto no artigo 455, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Às providências, expedindo o necessário, e, 

notificando o Ministério Público. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015969-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYSA MARTIMIANO DO NASCIMENTO WEIPPERT OAB - MT23237/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1015969-39.2017.8.11.0041. Ação: 

Exoneração de Alimentos com pedido de tutela antecipada. Vistos, etc... 

Considerando o recurso de apelação interposto pela 

Requerida/recorrente, (Id n. 13716109), intime-se o Requerente/recorrido 

para responder no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1010 § 1º do CPC) e se 

houver questões preliminares, nos termos do artigo 1009 § 1º do CPC, 

intime-se a parte recorrente, para manifestar em 15 (quinze) dias, (art. 

1009 § 2º CPC). No caso de recurso adesivo, intime-se a 

Requerida/apelante para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1010 § 2º do CPC). Após, não sendo possível juízo de 

admissibilidade em primeiro grau, (art. 1010 § 3º do CPC), com ou sem 

resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

as cautelas de estilo e nossas homenagens. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1021951-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULINA ESCANDELARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONÇALO JULIANO NASCIMENTO DE CASTRO (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. 1021951-34.2017.8.11.0041 Ação: 

Regulamentação de guarda com Alimentos Vistos, etc... 1. Acolho a 

emenda à inicial do ID n° 11904315. Promovam-se as retificações 

necessárias, junto ao cadastro do sistema PJe, para incluir Anderson 

Lucio Paes de Barros no polo passivo. 2. 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. 3. 

Trata-se de Ação de Regulamentação de guarda com pedido de Alimentos, 

proposta pela avó paterna de uma das crianças, em face dos Requeridos 

(genitores). Esclarece que os menores sempre viveram sob seus 

cuidados, antes mesmo do falecimento da mãe deles. Por isso, requereu a 

fixação de alimentos provisórios, em favor do neto Kauã, no percentual de 

50% do salário mínimo vigente. No caso em exame, diante do noticiado na 

inicial e dos documentos acostados, inclusive, do atestado escolar de Id n. 

9907042, que comprova que o menor está sob os cuidados da 

Requerente, bem como, atento ao princípio constante do artigo 1.694, §§ 

1º e 2º, do Código Civil, considerando-se a idade do menor; considerando 

que os alimentos provisórios visam tão somente a evitar que o alimentando 

pereça, até que se decida em definitivo o valor dos alimentos segundo a 

capacidade de quem paga e a necessidade de quem recebe, arbitro 

alimentos provisórios no valor de 40% (quarenta por cento) do salário 

mínimo vigente, valor este que entendo adequado para a situação dos 

autos possibilitando a satisfação das necessidades mínimas do menor 

Kauã e o adimplemento por parte do Requerido Gonçalo, cujo valor será 

devido a partir da citação e deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada 

mês mediante recibo ou depósito na conta bancária indicada nos autos. 4. 

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 25/10/2018 às 

13:30 horas, dada a necessidade de expedição de carta precatória. 5. 

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 a carta 

precatória 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). 6. 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. 7. 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 Autora (artigo 344 do CPC). 8. Intime-se o 

Requerente, através de seu d. patrono, bem como cientifique o Ministério 

Público. Às providências, expedindo o necessário. 9. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1014038-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER FABIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT0008093A (ADVOGADO)

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO)

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GABRIEL BORGES RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANETE BORGES DA SILVA OAB - 005.031.491-28 (REPRESENTANTE)

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 1014038-64.2018.8.11.0041 Ação: 

Guarda Compartilhada Vistos, etc... 1. 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. 2. 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 art. 693 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 08/08/2018 às 14:30 horas. 3. 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). 4. 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. 5. Não 
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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 Requerente (artigo 344 do CPC). 6. Intime-se o Requerente, 

através de seus d. patronos para comparecer na audiência, bem como 

cientifique-se o Ministério Público. 7. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1018421-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA OAB - MT0019718A (ADVOGADO)

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT0019702A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (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 REQUERENTE, 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 

03/07/2018 ÀS 14:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 28 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-496 GUARDA

Processo Número: 1018421-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA OAB - MT0019718A (ADVOGADO)

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT0019702A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (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 O REQUERIDO, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

03/07/2018 ÀS 14:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 28 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002313-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. O. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA CARVALHO OAB - MT0007931A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. O. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

"Vistos, etc... Intime-se a parte a autora da presente decisão, bem como 

para que forneça o endereço da parte requerida no prazo de 15 (quinze) 

dias."

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012071-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA MARIA COSTA SOUZA (REQUERENTE)

WILLIAN MARCO COSTA SOUZA (REQUERENTE)

MARCO AURELIO BORGES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANE SOUZA CLEMENTINO OAB - MT8951/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1012071-81.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARCO AURELIO BORGES DE 

SOUZA, WILLIAN MARCO COSTA SOUZA, MAGDA MARIA COSTA 

SOUZA INVENTARIADO: ESTADO Vistos, etc. Defiro por ora os benefícios 

da assistência judiciária gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Recebo a retificação da presente ação de 

id.13667515, tornando sem validade as renuncias dos herdeiros WILLIAN 

MARCO COSTA SOUZA e MAGDA MARIA COSTA SOUZA nos autos, 

nomeio Inventariante o Sr. MARCO AURÉLIO BORGES DE SOUZA. 

Intime-se o Inventariante para providenciar: a) - recolhimento do imposto 

“causa mortis” juntando aos autos as guias de recolhimento ou prova da 

isenção nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002; As providências deverão 

se dar no prazo de 20 (vinte) dias. Determino a realização de bloqueio via 

Bacenjud nas contas da falecida senhora Sonia Maria de Lima Costa 

Souza (CPF nº 847.275.008-68). Ciência ao Ministério Público. Por fim, 

concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de junho de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 444170 Nr: 19383-09.2010.811.0041

 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: FGFA, CFGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PINHEIRO HERNANDES - 

OAB:19.124, ULYSSES LACERDA MORAES - OAB:15428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE SANTOS LOPES - 

OAB:121883/RJ, SANDRA DE CASSIA - OAB:72683/RJ

 Certifico que os patronos das partes foram devidamente intimados da 

decisão de fl.246, tendo decorrido o prazo lá deterrminado,e, para tanto, a 

única manifestação é a juntada em fl.249/251.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1134523 Nr: 24890-38.2016.811.0041

 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: LCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO AUGUSTO MARTINS 

MAMORE - OAB:21436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11665, RODRIGO POUSO DE MIRANDA - OAB:12.333

 Certifico que o patrono das partes, intimados em audiência, não 

apresentaram memoriais sucessivamente em dez dias, tendo decorrido o 

prazo para ambos.

 Edital de Citação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046525 Nr: 44626-76.2015.811.0041

 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: WALTER ALVES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALVES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA ALVES DA FONSECA, 

brasileiro(a), divorciado(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Citação da parte requerida, para se quiser, contestar a ação, 

no prazo de 15 dias.

Resumo da Inicial: Ação de Divórcio interposta por Walter Alves da 

Fonseca em face de Maria Alves da Fonseca.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 1046525Intime-se a parte 

Requerida por meio de edital, conforme o disposto às fls. 17, parágrafo 

quarto e seguintes.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 21 de maio de 

2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

Advertência: (art 257, IV, CPC) - a advertência de que será nomeado 

curador especial em caso de revelia.

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, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 26 de junho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 709747 Nr: 2655-53.2011.811.0041

 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: AUTA LETICIA SAVINO DIAS, SÉRGIO BOCAYUVA 

TAVARES DE OLIVEIRA DIAS, FELIPE SAVINO DE OLIVEIRA DIAS, 

ISADORA BOCAYUVA TAVARES DE OLIVEIRA DIAS, INGRID SAVINO DE 

OLIVEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILTON DE OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da inventariante, para em 5 

dias requerer o que de direito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1150564 Nr: 31968-83.2016.811.0041

 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: MGDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJES, JCGE, RGE, MGE, VE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHOParte Autora: .PRESENTESJuiz de 

Direito: Dr. LUIS FERNANDO VOTO KIRCHEPromotor de Justiça: 

THEODOSIO FERREIRA DE FREITASAutora: MARTA GONÇALVES DE 

LIMAAdvogado: LUIHANA PASINATO GOMES Requeridos: Declino de 

minhas atribuições tendo em vista a inexistência de interesses a serem 

tutelados pelo Ministério Público.DELIBERAÇÕESPelo MM Juiz foi 

sentenciado: Vistos, etc... Compareceram os requeridos em juízo na 

presença deste Juiz e Promotor de Justiça, afirmaram que concordam com 

o pedido da autora. Assim sendo, considerando que os requeridos 

concordam com o pedido da autora. ACOLHO o pedido da autora. Por 

sentença (art. 487, II do CPC), a fim de declaração a união estável entre a 

Sr.ª MARTA GONÇALVES DE LIMA e o de cujus, Sr. JOSE ESTEVAM 

SOBRINHO com início em 2001 e termino em 02/05/2016, extinta com o 

falecimento.Concedo o prazo de 10 (dez) dias para a juntada do 

substabelecimento.Sem custas. Publicado em audiência. As partes 

desistem do prazo recursal. Transitado em julgado arquive-se procedendo 

às devidas baixas e anotações. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Luciene Araujo Alvares Marcondes- Assessora de Gabinete I, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Luis Fernando Voto 

KircheJuiz(a) de DireitoPromotor de Justiça: THEODOSIO FERREIRA DE 

FREITASAutora: MARTA GONÇALVES DE LIMAAdvogado: LUIHANA 

PASINATO GOMES Requeridos: JOSÉ CARLOS GONÇALVES 

ESTEVAMROBERTO GONÇALVES ESTE V A M V A N D E R L E I 

ESTEVAOMARCOS GONSALVES ESTEVAMEstagiaria:RAISSA 

MASCAROS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 384757 Nr: 20466-94.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGCG, MACG, JDESC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID WENER FARINELLI SERILO 

- OAB:19.592/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da parte exequente, para no 

prazo de 5 dias, manifestar sobre a certidão negativa de oficial de justiça.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036087-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAURE SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO)

Silvano Macedo Galvão OAB - MT0004699A (ADVOGADO)

JULIANA MACHADO RIBEIRO OAB - MT15581/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON VINICIUS PROCOPIO DA SILVA (RÉU)

VITOR ALEXANDRE DE MORAES (RÉU)

WAGNER ADRIANO PROCOPIO DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1036087-36.2017.8.11.0041. AUTOR: CLAURE SANTOS DA SILVA RÉU: 

VITOR ALEXANDRE DE MORAES, WAGNER ADRIANO PROCOPIO DA 

SILVA, ALYSSON VINICIUS PROCOPIO DA SILVA Vistos, etc.. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL 

CONSENSUAL POST MORTEM CUMULADA COM PEDIDO DECLARATÓRIO 

DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA proposta por CLAURE SANTOS DA SILVA 

em face de VITOR ALEXANDRE DE MORAES, WAGNER ADRIANO 

PROCOPIO DA SILVA e ALYSSON VINICIUS PROCÓPIO DA SILVA. Aduz 

em síntese o requerente, que conviveu maritalmente com a falecida, Srª. 

JOSEFINA MARIA DE MORAES, desde 13/08/1993 até a data do seu óbito 

em 10/11/2017. Aduz que os réus integram a lide partilhando inclusive com 

advogado comum e concordam com a união estável. Requereu o 

reconhecimento, por sentença da união estável que existiu entre o autor e 

a falecida Srª Josefina Maria de Moraes, fato incontroverso pelos 

requeridos, no período de início de 13/08/1993 até o seu falecimento em 

10/11/2017. A inicial veio acompanhada de documentos. No Id. 13475459, 

declaração de união estável assinada pelos herdeiros da falecida 

concordando com a união estável. É o relato. Decido. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL 

CONSENSUAL POST MORTEM CUMULADA COM PEDIDO DECLARATÓRIO 

DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA proposta por CLAURE SANTOS DA SILVA 

em face de VITOR ALEXANDRE DE MORAES, WAGNER ADRIANO 

PROCOPIO DA SILVA e ALYSSON VINICIUS PROCÓPIO DA SILVA. 
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Denota-se que o autor pleiteia o reconhecimento da união estável com a 

de cujus, Srª JOSEFINA MARIA DE MORAES. Compulsando os autos, a de 

cujus conviveu maritalmente com o autor por mais de 24 (vinte quatro) 

anos, conforme declaração das testemunhas com firma reconhecida em 

cartório, inclusive declaração assinada pela falecida no ano de 2010, ID 

10908981. Na certidão de óbito da Srª. Josefina Maria de Moraes, Id 

10909028, informa que ela deixou 3 (três) filhos, todos concordam com a 

união estável entre a genitora/falecida e o autor, Id 13475459. Tratando – 

se de reconhecimento de união estável entre a de cujus e o requerente 

dispõem: “O delineamento do conceito de união estável deve ser feito 

buscando os elementos caracterizadores de um “núcleo familiar”. É 

preciso saber se daquela relação nasceu uma entidade familiar. Os 

ingredientes são aqueles já demarcados principalmente pela jurisprudência 

e doutrina pós-constituição de 1988: durabilidade, estabilidade, 

convivência sob o mesmo teto, prole, relação de dependência econômica. 

Entretanto, se faltar um desses elementos, não significa que esteja 

descaracterizada a união estável. É o conjunto de elementos que ajuda o 

objetivar e formatar o conceito de família. O essencial é que se tenha 

formado com aquela relação afetiva e amorosa uma família, repita-se. 

(Direito de Família e o Novo Código Civil – Ed Del Rey – 2ª ed., 2002). Bem 

como “para o reconhecimento da sociedade de fato é possível lançar mão 

de ação declaratória, que se limita a afirmar situação jurídica preexistente, 

mas não tem eficácia executória imediata.” (in Fabrício Zamprogna Matielo 

União Estável – Concubinato: Repercussões Jurídico-Patrimoniais, 2.ª 

edição, 1997, pg. 48). A relação estável, em tempos idos, foi ignorada pelo 

legislador com o intuito de se proteger a família constituída legitimamente, 

configurando-se a união fora do casamento ato sem nenhuma garantia 

legal, em especial para a mulher que ao separar-se não detinha quaisquer 

direitos oriundos da união “more uxorio”. No entanto, hoje a família 

constituída fora do vínculo matrimonial constitui uma realidade 

insofismável, multiplicada dentro da nossa realidade social, detentora 

praticamente dos mesmos direitos advindos do casamento legal, direitos 

estes reconhecidos pela própria Constituição Federal no artigo 226, § 3.º e 

legislações específicas posteriores. Ademais as testemunhas demonstram 

que o requerente conviveu com a Srª. Josefina, de forma continua e 

duradoura, deste modo, há fortes indícios de que o de cujus e o autor 

possuíam affectio maritalis. Neste caso, deve o magistrado se pautar por 

princípios processuais e constitucionais, tais como o principio da 

afetividade, como bem pontua o doutrinador Flávio Tartuce. “Tornou-se 

comum, na doutrina contemporânea, afirmar que o afeto tem valor jurídico 

ou, mais do que isso, foi alçado à condição de verdadeiro princípio geral. 

Como bem pondera a juspsicanalista Giselle Câmara Groeninga, “O papel 

dado à subjetividade e à afetividade tem sido crescente no Direito de 

Família, que não mais pode excluir de suas considerações a qualidade dos 

vínculos existentes entre os membros de uma família, de forma que possa 

buscar a necessária objetividade na subjetividade inerente às relações. 

Cada vez mais se dá importância ao afeto nas considerações das 

relações familiares; aliás, um outro princípio do Direito de Família é o da 

afetividade”. (GROENINGA, Giselle Câmara. Direito Civil. Volume 7. Direito 

de Família. Orientação: Giselda M. F Novaes Hironaka. Coordenação: 

Aguida Arruda Barbosa e Cláudia Stein Vieira. São Paulo: RT, 2008, p. 28). 

De início, para os devidos fins de delimitação conceitual, deve ficar claro 

que o afeto não se confunde necessariamente com o amor. Afeto quer 

dizer interação ou ligação entre pessoas, podendo ter carga positiva ou 

negativa. O afeto positivo, por excelência, é o amor; o negativo é o ódio. 

Obviamente, ambas as cargas estão presentes nas relações familiares. 

Assim sendo, considerando que o autor demonstrou de forma satisfatória 

a convivência marital com a de cujus, não demonstrando os requeridos 

causa extintiva do direito do autor, inclusive concordaram com o pedido 

inicial, bem como pelas demais provas produzidas nos autos, não há como 

indeferir o pedido do autor. Afinal, comprovado restou nos autos o 

inequívoco objetivo de constituição de uma família na relação duradoura, 

pública e contínua, com fidelidade recíproca, espírito de conjunto, 

solidariedade moral e material que o autor mantinha com a “de cujus”, 

propiciando o julgamento do feito sem maiores delongas. POSTO ISSO, 

com fulcro nos artigos 1.723, do Código Civil, 487, I, do CPC e 226, § 3°, da 

Constituição Federal, ACOLHO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a ação, para 

DECLARAR a existência da União Estável entre CLAURE SANTOS DA 

SILVA e JOSEFINA MARIA DE MORAES, no período compreendido entre o 

ano de 13/08/1993 até a data do seu óbito em 10/11/2017, assim, declarar 

o autor como companheiro da “de cujus”, para todos os efeitos jurídicos e 

legais. Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita. Após o prazo 

recursal, expeça-se Carta de Sentença ou certidão equivalente em favor 

do Autor para constituição e conservação de seus direitos. P.R.I.C. 

Cuiabá, 28 de junho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1018613-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO OAB - MT4044/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1018613-18.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AGUIDA LAURA POMPEU 

DALTRO Alvará Judicial. Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL PARA 

AUTORIZAR MOVIMENTAÇÃO E SAQUE DE NUMERÁRIO CONSTANTE EM 

CONTA CORRENTE COM A DEVIDA PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM 

PEDIDO LIMINAR interposto por AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO. Alega 

que o Sr. Arlindo Pompeu de Campos Junior está internado na UTI e 

necessita de valores que estão depositados em suas contas para 

tratamento médico. Requer a expedição de alvará judicial para que a 

requerente movimente as contas corrente e caderneta de poupança em 

nome de Arlindo Pompeu de Campos Junior. O pedido veio acompanhado 

de documentos. Extrato bancário informados que existem valores 

depositados em conta em nome do Sr. Arlindo, ID nº 13898692. O 

representante do Ministério Público manifestou pelo deferimento do pedido 

inicial, mediante prestação de contas da movimentação bancária, Id. 

13908735. É O RELATÓRIO. DECIDO. A documentação juntada na inicial 

comprova que AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO é filha do Sr. ARLINDO 

POMPEU DE CAMPOS JUNIOR, que se encontra internado na UTI, conforme 

atestado médico de ID 13898648. Assim sendo, coaduno com a cota do 

representante do Ministério Público de Id 13908735 e acolho a pretensão 

da parte autora, por Sentença (Artigo 487, I do NCPC), para determinar a 

expedição de ALVARÁ JUDICIAL, em favor da Requerente AGUIDA 

LAURA POMPEU DALTRO, a fim de que movimente e efetue saques nas 

contas correntes e caderneta de poupança do Banco do Brasil (ID 

13898692) em nome de seu genitor Srº ARLINDO POMPEU DE CAMPOS 

JUNIOR, que se encontra internado na UTI, conforme atestado médico de 

ID 13898648, e necessita com urgência dos valores para o pagamento de 

seu tratamento e plano de saúde, devendo a mesmo apresentar contas em 

20 (vinte) dias. Sem custas, pois beneficiária dos benefícios da justiça 

gratuita (Lei n.º 1.060/50). Após o transitado em julgado, expeça – se os 

competentes alvarás, certifique – se e arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas e anotações. P.R.I.C. Cuiabá, 28 de junho de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024091-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. D. S. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DA SILVA OAB - 003.819.041-99 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA REGINA MARTINI OAB - PR73118 (ADVOGADO)

NATANE MAIRA GARAGNANI OAB - PR79317 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o comparecimento espontâneo 

(art. 239, §1.º, do CPC) do executado aos autos (ID 13889433 e 

seguintes) impulsiono os autos para INTIMÁ-LO, através de suas 

advogadas, via DJE, a fim de, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do valor atualizado do débito, sob pena de acréscimo de multa 
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de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), sendo que, em caso de pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o valor restante, nos termos do art. 523 e §2º, do CPC, 

cabendo, ainda, o protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do 

CPC), advertindo-o, ainda, que, decorrido o prazo previsto no art. 523, do 

CPC, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias, para o que o executado, 

independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos, a sua impugnação (art. 525, do CPC). Cuiabá/MT, 28 de junho de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016580-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATHYANE GARCIA DA MATTA OAB - MT18862/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. B. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1016580-55.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID , bem como para 

comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento designada 

para o dia */*/**, às **:**h, neste Fórum da Capital, portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) 

Público e testemunhas, independente de prévio depósito de rol, importando 

sua ausência em extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 28 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: 1023574-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. Z. S. (AUTOR)

E. D. S. Z. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. K. O. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA OAB - MT10464/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o laudo de ID 13797025, em 

cumprimento ao item 8 da decisão de ID 12786265, impulsiono os autos 

para intimar a parte REQUERIDA a fim de, querendo e no prazo de 15 dias, 

sobre aquele se manifestar e se pretende produzir outras provas, e, após, 

para colher o parecer ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 28 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: 1023574-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. Z. S. (AUTOR)

E. D. S. Z. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. K. O. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA OAB - MT10464/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para colher o parecer 

ministerial e, após, conclusos. Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011542-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. O. M. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO OAB - MT0016445A-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1011542-62.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço intimação da parte AUTORA acerca da sentença de ID 

13702043. Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011542-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. O. M. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO OAB - MT0016445A-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1011542-62.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço intimação da parte REQUERIDA acerca da sentença de ID 

13702043. Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1025331-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LESLIE LOPES SALLAS (REQUERENTE)

HELENA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581/O (ADVOGADO)

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO)

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 n. 1025331-65.2017 VISTOS, ETC. 

Analisando os autos, ressai da certidão de óbito do extinto (Id. 9472987), 

que este deixou bens a inventariar, situação que, se confirmada, 

inviabilizará o processamento do pedido de alvará judicial. Desta feita, 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte interessada 

comprove a situação ventilada, bem assim que demonstre a inexistência 

de bens a inventariar, sob pena de extinção da demanda. Às 

providências. Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005428-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON DIAS PEREIRA (REQUERENTE)

ROGERIA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

ATAIDES DIAS PEREIRA (REQUERENTE)

PAULA CRISTINA DIAS PEREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - SP228603-A 

(ADVOGADO)

CLEIDOMAR FURTADO DE LIMA OAB - MS8219-B (ADVOGADO)

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT0018087A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON BENITES PEREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Inventário nº 1005428-10.2018 VISTOS, ETC. 

Pretende o requerente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob 

o fundamento de que não possui condições de arcar com as custas do 

processo sem prejuízo ao seu sustento. Entretanto, nas ações de 

inventário deve-se levar em consideração, para a análise do requerimento 

de justiça gratuita, a capacidade financeira do espólio e não do 

inventariante ou herdeiros, vez que as custas processuais e demais 

despesas serão suportadas pelo próprio espólio. No caso dos autos, foi 

atribuído o valor de R$19.254,00 à causa, que será oportunamente revisto 

por este juízo, na medida em que, segundo evola-se do Id. 12571425 não 

houve a descrição de todos os bens e/ou sua avaliação, razão pela qual 

postergo a apreciação do pedido de gratuidade para após a apresentação 

das primeiras declarações. Nomeio como inventariante, o filho do de cujus 

ATAIDES DIAS PEREIRA, devendo prestar compromisso no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 617, parágrafo único, do CPC) e as primeiras 

declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, em conformidade com o disposto 

no art. 620 do CPC. Prestadas as primeiras declarações, ocasião em que o 

inventariante deverá informar nos autos a existência de saldo em conta 

bancária de titularidade do de cujus, ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, além de encartar ao processo matrícula atualizada dos imóveis de 

propriedade do extinto, renove-me à conclusão para decisão sobre a 

forma como deverá se processar a presente ação, já que, a princípio, não 

há descrição de todos os bens, a pretensão de concessão de justiça 

gratuita e eventual retificação do valor da causa. Ciência ao Ministério 

Público, diante da existência de interesse de incapaz. Intime-se e 

cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 28 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: 1012470-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELINE DE SOUZA NEVES AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT0012487S-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: 1010691-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA CARDOSO DE ARAUJO DA LUZ (AUTOR)

ANTONIO DAVID DE MORAES (AUTOR)

ALMIR DE AQUINO (AUTOR)

ANTONIO ALMENDES REIS (AUTOR)

ALVINA MARIA DE ARAUJO (AUTOR)

DANILO ANTONIO LONDERO (AUTOR)

HAROLDO DE ARRUDA (AUTOR)

ALCIDES FRANCO NETO (AUTOR)

ARNALDO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

ANGELO ASCHIDAMINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006120-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - MT 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

DECLINO da competência para conhecimento e julgamento da presente lide 

em favor do juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca 

da Capital. Remetam-se os autos ao juízo competente, promovendo-se as 

baixas necessárias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 27 de junho de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO". OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1038466-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DOS SANTOS PEREIRA OAB - SP285894 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

DECLINO da competência para conhecimento e julgamento da presente lide 

em favor do juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca 

da Capital. Remetam-se os autos ao juízo competente, promovendo-se as 

baixas necessárias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 16 de abril de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017549-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauricio Magalhães Faria Neto OAB - MT0015436A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente de Gestão Sistêmica da Secretaria de Estado de Ciência 

e Tecnologia - SECITEC/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência 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: 

"Assim, entendendo que foram satisfeitos os requisitos autorizadores da 

antecipação, defiro a liminar pleiteada nesta ação mandamental, para 

determinar que o impetrado, deixe de exigir da autora certidão negativa de 

débitos, perante as Receitas Municipal, Estadual e Federal, mormente as 

medições relativas aos protocolos 305210/2018 e 305223/2018. 
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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). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, 

II da Lei n. 12.016/2009). Após, 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. Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015486-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINERVA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT0010833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA INTERESTADUAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO 

ESTADO DO MATO GROSO (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 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: "Vistos 

etc. Inobstante os motivos que fundamentam 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, 

com urgência. Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1020681 Nr: 32267-94.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINDY ANAÍNA SOUZA BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARILDO CRISOSTOMO 

BARBOSA - OAB:13519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação apresentada pelo requerido é tempestiva. 

Assim, impulsiono estes autos intimando o requerente para impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1140650 Nr: 27668-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA SIMONE RAMOS BARROS RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dê-se vista ao exequente da execução de pré-executividade.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016433-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA FURLANI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FURLANI BERNARDINELLI OAB - MT21131/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA - PRESIDENTE DO DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016433-29.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: SANDRA MARIA FURLANI 

IMPETRADO: THIAGO FRANÇA - PRESIDENTE DO DETRAN MT Vistos, etc. 

Primeiramente, recebo a emenda à inicial (ID. 13725905). Para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Verifica-se que a Impetrante 

busca o licenciamento relativo ao veículo VW/GOL; Placa: OAR2535; Cor: 

BRANCA; RENAVAM 00360987311, de sua propriedade, sem a exigência 

de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização. É cediço que se revela ilegal a vinculação do licenciamento, 

ou mesmo de questão envolvendo transferência de veículo, ao pagamento 

de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos 

próprios, que não o da coação, para receber, em Juízo, o que 

efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, com a 

franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes. Nessa 

esteira, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma 

assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio 

pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional 

do devido processo legal. A esse respeito, colacionamos os julgados 

abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN 

– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE 

PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO EVIDÊNCIA – CONDICIONAMENTO DO 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – APLICAÇÃO 

DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL – DUPLA 

NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA Nº 312/STJ – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. É o DETRAN/MT o órgão responsável pelo licenciamento 

dos veículos registrados no Estado de Mato Grosso. É ele, portanto, que 

detém a legitimidade de rever e anular seus atos administrativos, quando 

maculados de irregularidades ou ilegalidades. 2. Compete ao DETRAN/MT 

comprovar a ausência de notificação acerca das multas, já que também a 

ele é conferido o dever de assegurar que o Impetrante tenha ciência de 

sua infração. 3. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do pagamento de 

multas, como condição da renovação do licenciamento de veículos, 

principalmente quando não há comprovação cabal de que o pretenso 

infrator tenha sido regularmente notificado. (ReeNec 81449/2017, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 

09/11/2017).” (grifo nosso) “REEXAME NECESSÁRIO ¬- MANDADO DE 

SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - APLICAÇÃO DE PENALIDADE 

SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL - DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE - SÚMULA Nº 312/STJ - NOTIFICAÇÃO 

NÃO-COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal a exigência feita 

pelo DETRAN do pagamento de multas como condição da renovação do 

licenciamento de veículos, principalmente quando não há comprovação 

cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. 

(ReeNec 78803/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017).” (destacamos) “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 
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Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013)” (grifamos) Assim, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do 

Direito, cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido 

hodiernamente. Noutro norte, não vislumbro guarida ao pleito liminar de 

suspensão das pontuações atribuída a CNH do condutor, para permitir a 

renovação da sua habilitação, uma vez que é temerário tal provimento, a 

medida que se eventualmente as multas forem devidas, não é plausível 

que um condutor com tantas infrações permaneça dirigindo, sem no 

mínimo realizar procedimento de educação no trânsito, como o curso de 

reciclagem para condutores infratores. Isto posto, consoante 

fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada para 

o fim de determinar que a autoridade indigitada coatora proceda ao 

imediato licenciamento do veículo VW/GOL; Placa: OAR2535; Cor: 

BRANCA; RENAVAM 00360987311, de propriedade da Impetrante, sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização, até ulterior julgamento de mérito deste writ. 

Ressalto que, esta decisão não restringe a não liberação do licenciamento 

caso haja outras pendências administrativas, tais como, IPVA, 

Licenciamento e DPVAT. 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). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, 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. Cuiabá/MT, 28 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: 1015081-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON FERNANDES DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA OAB - MT13510/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:Deste modo, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

almejada. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar 

contestação. Nos termos do artigo 98 do CPC, presumo como verdadeira a 

insuficiência de recursos da Parte Requerente 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. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003758-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (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:Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam 

provimento dos presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o 

comando judicial embargado, tal como foi lançado. No mais, intime-se a 

parte recorrida para as suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 1.010, §1º, do CPC[1]). Após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignado as nossas homenagens (art. 

1.010, §3º, do CPC[2]). 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: 1004787-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA VIEIRA LUDOVICO SCHAPHAUSER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366/O (ADVOGADO)

TANIA ZUCHIERI BRESSAN OAB - MT13.375 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MARCIAL BARRETO CASABONA OAB - SP26364 (ADVOGADO)

JOSE DE PAULA MONTEIRO NETO OAB - SP29443 (ADVOGADO)

ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E 

ONCOLOGICOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para fazer a prestação de contas, do(s) valor(es) 

levantado(s) mediante alvará(s) expedido(s) por este juízo, nos autos do 

processo acima identificado, apresentando Nota Fiscal em nome da Parte 

Requerente, no prazo de 10 (dez). OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015888-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL GOMES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (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 do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 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 honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018631-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CARDOSO DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇÚ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, NOS TERMOS DA CARTA PRECATÓRIA. 

OBSERVAÇÃO: O 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 112 de 347



Processo Número: 1018633-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO REMEDIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (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 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do Sr. 

Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005772-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA PAULINA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE MARQUES DE ARRUDA OAB - MT20174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 856820 Nr: 59073-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CUIABÁ-SISPU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc do Municipio - OAB:3654 PROC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2573/MT

 Certifico que o recurso de apelação é tempestivo, impulsiono estes autos 

a fim de intimar a parte Embargada para caso queira contrarrazoar no 

prazo legal.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010142-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA DOMINGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (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: 1006573-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE NASCIMENTO (AUTOR)

THIAGO ALVES DONEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010683-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONES CELESTINO BATISTA OAB - MT12141/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

HELIO RODRIGUES RIBAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012234-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO ZANINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(RÉU)

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: 1011373-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARCELO MOREIRA DE CASTILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018324-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENI LIMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

MARY ANGELA FELICISSIMO OAB - MT22829/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Tendo em vista que os autos vieram de declínio de 

competência da Justiça Federal, intimem-se as partes para ratificar ou 

retificar os atos já praticados, requerendo o que entenderem necessário, 

no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017605-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARCIO LEMES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT21412/O 

(ADVOGADO)

GESSICA MELGACO DE LIMA SANTOS OAB - MT23867/O (ADVOGADO)

GISELIA SILVA ROCHA OAB - MT14241/O (ADVOGADO)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

ERICK HENRIQUE DIAS PRADO OAB - MT17642/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Tendo em vista que os autos vieram de declínio de 

competência da Justiça Federal, intimem-se as partes para ratificar ou 

retificar os atos já praticados, requerendo o que entenderem necessário, 

no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018070-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE ARAUJO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ricardo Vidal OAB - MT0002679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Tendo em vista que não há pedido de gratuidade de justiça e 

não há o comprovante de pagamento das custas iniciais e taxas judiciais, 

intime-se o autor, para que no prazo de 15 (quinze) dias promova o 

referido recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017785-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA GOMES MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. De acordo com o §2º, do art. 99, do CPC, o pedido de 

gratuidade de justiça pode ser indeferido pelo magistrado quando houver 

nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão do benefício. Dessa forma, intime-se a autora para que 

comprove, no prazo de cinco dias, a hipossuficiência alegada na petição 

inicial ou, se assim entender, que promova o recolhimento das custas 

iniciais. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014564-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA PORTO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018070-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE ARAUJO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ricardo Vidal OAB - MT0002679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Tendo em vista que não há pedido de gratuidade de justiça e 

não há o comprovante de pagamento das custas iniciais e taxas judiciais, 

intime-se o autor, para que no prazo de 15 (quinze) dias promova o 

referido recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018401-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LIMITADA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR TANURI GORDILHO OAB - BA28031 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada na 

exordial. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações que entender 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.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018324-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENI LIMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

MARY ANGELA FELICISSIMO OAB - MT22829/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc. Tendo em vista que os autos vieram de declínio de 

competência da Justiça Federal, intimem-se as partes para ratificar ou 

retificar os atos já praticados, requerendo o que entenderem necessário, 

no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017605-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARCIO LEMES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT21412/O 

(ADVOGADO)

GESSICA MELGACO DE LIMA SANTOS OAB - MT23867/O (ADVOGADO)
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GISELIA SILVA ROCHA OAB - MT14241/O (ADVOGADO)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

ERICK HENRIQUE DIAS PRADO OAB - MT17642/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc. Tendo em vista que os autos vieram de declínio de 

competência da Justiça Federal, intimem-se as partes para ratificar ou 

retificar os atos já praticados, requerendo o que entenderem necessário, 

no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017605-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARCIO LEMES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT21412/O 

(ADVOGADO)

GESSICA MELGACO DE LIMA SANTOS OAB - MT23867/O (ADVOGADO)

GISELIA SILVA ROCHA OAB - MT14241/O (ADVOGADO)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

ERICK HENRIQUE DIAS PRADO OAB - MT17642/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc. Tendo em vista que os autos vieram de declínio de 

competência da Justiça Federal, intimem-se as partes para ratificar ou 

retificar os atos já praticados, requerendo o que entenderem necessário, 

no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017785-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA GOMES MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. De acordo com o §2º, do art. 99, do CPC, o pedido de 

gratuidade de justiça pode ser indeferido pelo magistrado quando houver 

nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão do benefício. Dessa forma, intime-se a autora para que 

comprove, no prazo de cinco dias, a hipossuficiência alegada na petição 

inicial ou, se assim entender, que promova o recolhimento das custas 

iniciais. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011809-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA DO CARMO NOBRE - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (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: 1018709-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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: 1008558-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUKO ALEX SANDRO RODRIGUES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO OAB - MT14147/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: 1019528-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS SANTOS ALENCAR (AUTOR)

GILBER SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/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: 1010929-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA OAB - MG87718 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1069257 Nr: 55098-39.2015.811.0041

 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: FERNANDA PIOTTO FONTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREFEITO 

MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINÍCIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14.962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, para 

determinar à autoridade coatora a imediata nomeação e posse da 

Impetrante no cargo de Analista em Saúde – Psicóloga, e, via de 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução do mérito.

Comunique-se, incontinenti a autoridade coatora acerca desta decisão 

para as providências necessárias, nos termos do artigo 13 da Lei 

Mandamental.

Para garantir a efetividade da medida, DETERMINO o imediato cumprimento 

desta decisão, expedindo-se, para tanto, o necessário a ser cumprido por 

Oficial Plantonista.
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Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do 

STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual.

Nos termos do parágrafo único do artigo 14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta 

sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, esgotado o 

prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, fazendo-se grafar as homenagens deste Juízo.

Com o trânsito em julgado e observado às formalidades legais, arquive-se.

PRIC.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 449392 Nr: 22390-09.2010.811.0041

 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: GERCINA BENEDITA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, FRANCISCO BELO 

GALINDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22.926, TENARESSA 

APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:PROCURADOR MUNI, NÃO CONSTA ADVOGADO 

CADASTRADO - OAB:

 Fica o(a) Advogado(a) TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA 

LÍBERA, OAB/MT 7.031, intimado(a) para devolver os autos retirados em 

carga, com prazo expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor 

desconsiderar a intimação se já houve devolução dos autos após esta 

intimação (Publicação efetuada independentemente de despacho, 

conforme as diretrizes instituídas pela Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 856330 Nr: 58646-43.2013.811.0041

 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: CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA, ELIAS JERONIMO DA 

SILVA, JEAN SHEUBER OLIVEIRA, FERNANDO FRANCISCO TURBINO DOS 

SANTOS, FRANCISCO DA CONCEIÇÃO DE BARROS, HERICSON EDWARD 

PINHEIRO, RENAN CAVALCANTI, ALAIDE INÁCIO CAVALCANTI, 

WENDERSON WANDER DOS SANTOS, LAURO FRANCISCO DE MORAES, 

KLEBER DOS SANTOS ALMEIDA, VICENTE BUENO DE BARROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMA RIBEIRO DA SILVA 

AZEVEDO - OAB:7.013, Vilma Ribeiro Da Silva Azevedo - OAB:7013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - PROC ESTADO - OAB:, JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Fica o(a) Advogado(a) VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO, OAB/MT 

7.013, intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 856768 Nr: 59026-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE CONTROLE DE 

FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO, GERENTE DE CONTROLE ADUANEIRO E 

TRANSPORTADORA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÔMULO PÉRES RUANO - 

OAB:308.787, TATIANE THOMÉ - OAB:223.575/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 Diante de tudo o que foi exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A 

SEGURANÇA para DETERMINAR às autoridades coatoras que se 

abstenham de exigir o ICMS diferencial de alíquota com fundamento no 

Protocolo ICMS n. 21/2011 Decreto n. 312/2011, nas operações 

interestaduais de vendas não presenciais efetuadas pelas impetrantes e 

destinadas a consumidores não contribuintes do ICMS neste Estado.Diante 

da concessão parcial da segurança, fica sem efeito a liminar de fls. 

117/123 no que diz respeito à determinação par que as autoridades 

coatoras se abstenham de proceder à apreensão das mercadorias das 

impetrantes ou praticar qualquer ato que impeça o livre desempenho de 

suas atividades.Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, 

pois incabíveis no caso vertente.Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei n. 

12.016/2009, determino que após o decurso do prazo do recurso 

voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do 

reexame necessário de sentença.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 769667 Nr: 22647-63.2012.811.0041

 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: CNH LATIN AMERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E 

FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DA SECRETARIA DE FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DÁCIO ROLIM - 

OAB:822-A/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de tudo o que foi exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A 

SEGURANÇA para DETERMINAR à autoridade coatora que se abstenha de 

efetuar a cobrança de ICMS em detrimento da impetrante com fundamento 

no Protocolo CONFAZ n. 21/2011 e no art. 398-Z-5, do RICMS/89 no que 

se refere às suas operações de venda direta de máquinas de sua 

produção para consumidores finais mato-grossenses, não contribuintes 

do ICMS; bem como para DETERMINAR ao impetrado o cancelamento dos 

débitos fiscais decorrentes do TAD n. 978983-2, com a consequente 

ratificação da liminar no que diz respeito aos pedidos aqui acolhidos.Sem 

custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis no 

caso vertente.Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, 

determino que após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário de sentença.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1046629 Nr: 44682-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI HIROKO HARA MIYASHITA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO SANTOS 

- OAB:16995/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Fica o(a) Advogado(a) WILLIAN NASCIMENTO SANTOS, OAB/MT 16.995, 

intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 849290 Nr: 52518-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA ARAUJO, CRISTIANO PEREIRA 

COUTO, MÁRCIO GALVÃO VASCONCELOS, JAMYS DA SILVA MOTA, 

JOSE CARLOS GONZAGA, MARCELO DE ANDRADE MIRANDA, MIRIÃ 

BORTOLINI, ORIVALDO MENDES DE ALMEIDA, RONALDO LEITE DE 

ALMEIDA, VANDERLEY JOSE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3.478/MT, VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - OAB:OAB-MT 

7.013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Fica o(a) Advogado(a) VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO, OAB/MT 

7.013, intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1000792 Nr: 23788-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALFREDO BORGES FARIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT, BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA - OAB:9271/O, 

TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - OAB:3565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos,

I- Recebo a emenda de fls. 14/21.

II- Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

III- Diante do contido no OFÍCIO CIRCULAR 04/2016/PRES, da lavra da 

Desembargadora Clarice Claudino da Silva, Presidente do NUPEMEC-TJMT, 

datado de 17 de março de 2016, deixo de designar audiência de 

conciliação ou mediação conforme previsto no art. 334 do CPC.

IV- Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes 

autos.

V- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1000792 Nr: 23788-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALFREDO BORGES FARIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT, BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA - OAB:9271/O, 

TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - OAB:3565-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos, em correição.

Intime-se o requerente para que, no prazo de 10(dez) dias, junte-se nos 

autos as certidões originais.

 Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016281-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PONTUAL (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE CITAÇÃO E CUMPRIMENTO 

DE LIMINAR JUSTIÇA GRATUITA OFICIAL PLANTONISTA Dados do 

Processo: Processo: 1016281-78.2018.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 154.418,40; Requerente: 

AUTOR: FRANCISCO PONTUAL Requerido: RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: 1) EFETUAR A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do 

Estado, que pode ser encontrado na sede da Procuradoria Geral do 

Estado localizada na Avenida República do Líbano, nº 2258, Jardim Monte 

Líbano, Cuiabá, Mato Grosso, CEP 78048-196, Cuiabá, Mato Grosso, para 

CUMPRIR A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS, em conformidade com os 

documentos que a acompanham, como parte(s) integrante(s) deste 

mandado, e para RESPONDER A AÇÃO, caso queira, no prazo legal; 2) 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO GESTOR CENTRAL DE REGULAÇÃO SUS 

CUIABÁ (ESTADUAL), que pode ser encontrado na ?Avenida Tenente 

Coronel Duarte (Prainha), 1070, esquina com a Rua Dom Bosco – Cuiabá - 

MT. CEP 78020-450, DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, que pode 

ser encontrado na sede da Secretaria Estadual de Saúde, localizada no 

Centro Político Administrativo, Palácio Paiaguás, Bloco D, Cuiabá/MT, E DA 

COORDENADORA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, que pode ser 

localizada na Avenida Gonçalo Antunes de Barros, n. 3366, Carumbé, 

nesta Capital, para CUMPRIR A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS em 

anexo, em conformidade com os documentos que a acompanham, como 

parte(s) integrante(s) deste mandado. TUTELA CONCEDIDA: CONCEDO a 

tutela de urgência pretendida e, determino ao requerido ESTADO DE MATO 

GROSSO que viabilize INCONTINENTEMENTE, o fornecimento ao 

Requerente do fármaco SORAFENIBE (NEXAVAR), nas dosagens e 

quantidades indicadas na prescrição médica, e assegure a continuidade 

do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida do autor, 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 a paciente, 

obedecidas as determinações do médico responsável. DECISÃO:Em 

anexo. ADVERTÊNCIAS: 1. PRAZO: O prazo para RESPONDER a ação é 

de 15 (quinze) dias. Esse prazo será contado EM DOBRO, no caso de 

litisconsortes com procuradores distintos (art. 229 do CPC), de réu (s) 

patrocinado pela Defensoria Pública, caso o requerido seja a Fazenda 

Pública ou o Ministério Público (art. 183 do CPC). 2. Não sendo contestada 

a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por 

Ordem do MM. Juiz Agamenon Alcântara Moreno Júnior. Cuiabá, 28 de 

junho de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO 

JUÍZO DA 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6506

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018401-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LIMITADA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR TANURI GORDILHO OAB - BA28031 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Impetrante: CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LIMITADA 

Impetrado: SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CATA 

TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LIMITADA, onde pleiteia a 

concessão de liminar para reduzir a alíquota de ICMS incidente sobre a 

fatura de energia elétrica do patamar de 27% a outro mais adequado ao 

princípio da seletividade. A petição inicial veio acompanhada de 

documentos. É o que tinha a relatar. Decido. A Lei do Mandado de 

Segurança dispõe no seu art. 7º, inciso II, que o juiz ordenará “que se 

suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o 

fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, 

caso seja deferida”. No caso vertente, os documentos que acompanham a 

inicial, são insuficientes a demonstrar a boa aparência da direito do 

impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, 

destinada à imediata suspensão do ato coator. Em relação a alíquota de 

27% de ICMS sobre a fatura de energia elétria, que estaria a infringir o 

princípio constitucional da seletividade, verifico que a matéria já foi objeto 

de julgamento por parte da Terceira e da Quarta Câmaras Cíveis do TJMT, 

cujo posicionamento se alinhou pela legalidade da fixação da alíquota do 

ICMS em tal patamar. Colaciono os julgados que tratam do tema: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

– ALÍQUOTA DE ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – LEI Nº 
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7.098/98 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – 

DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA AO LEGISLADOR – IMPOSSIBILIDADE 

DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS 

PODERES – MATÉRIA JÁ ANALISADA PELO TRIBUNAL PLENO – 

RECURSO DESPROVIDO. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

decidiu em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 87002/2010), que a 

seletividade na fixação das alíquotas do ICMS é faculdade conferida ao 

legislador, sujeita ao seu juízo discricionário de conveniência e 

oportunidade, quanto à melhor política fiscal, não podendo o Poder 

Judiciário substituí-lo e determinar qual a alíquota aplicável nas operações 

de energia elétrica, sob pena de afronta ao princípio da separação dos 

poderes. (Ap 151589/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015) 

APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO 

TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ILEGITIMIDADE ATIVA 

AFASTADA – EMPRESA DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL, 

CONTRIBUINTE DO ICMS – ENERGIA ELÉTRICA – ALÍQUOTA DE 30% - LEI 

Nº 7.098/98 – ALEGADA OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – ART. 155, §2º, III, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL E 153, §2º, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO 

– FIXAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DO ICMS – FACULDADE CONFERIDA AO 

LEGISLADOR – DISCRICIONARIDADE DOS PODERES EXECUTIVO E 

LEGISLATIVO – IMPOSSIBILIDADE, NESTE CASO ESPECÍFICO, DE 

INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS 

PEDERES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O consumidor, como 

contribuinte de fato, é parte legítima para discutir da incidência do ICMS 

sobre os serviços de energia elétrica, na peculiar relação envolvendo o 

Estado-concedente, a concessionária e o consumidor (art.7º da Lei n. 

8.987/95). Precedente desta Corte (REsp 1299303/SC, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 08/08/2012, DJe 14/08/2012).” (RMS 37.569/CE, Rel. Ministra 

ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 

01/07/2013). Acerca da alegada desobediência ao princípio da 

seletividade em função da essencialidade, por parte do Executivo, bem 

como a necessidade/possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para 

o devido controle da legalidade e constitucionalidade dos atos, o Tribunal 

Pleno deste sodalício, no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 87002/2010, sob a relatoria do Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, decidiu que “uma vez que a instituição das alíquotas do 

ICMS é uma faculdade, sujeita ao seu juízo discricionário do legislador de 

conveniência e oportunidade, quanto à melhor política fiscal, não pode o 

Poder Judiciário substituí-lo e determinar qual a alíquota aplicável nas 

operações de energia elétrica, sob pena de afronta ao princípio da 

separação dos poderes.”. Considerando que a seletividade na fixação das 

alíquotas do ICMS é uma faculdade conferida ao legislador, e não uma 

obrigatoriedade, não cabe, nesta via, a análise acerca da alegada 

inconstitucionalidade e ilegalidade do artigo 14, VII, “b”, da Lei Estadual nº 

7.098/98, e do artigo 49, VII, “b”, do Regulamento do ICMS/MT. Até porque, 

conforme restou decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

87002/2010, julgada pelo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal deJjustiça 

de Mato Grosso, levando-se em conta a essencialidade do produto ou 

serviço, a seletividade do tributo deve ser observada sob a ótica da 

discricionariedade dos Poderes Executivo e Legislativo, não cabendo ao 

Poder Judiciário intervir em tal questão, sob pena de infringir o princípio da 

separação dos poderes. (Ap 40320/2013, DRA. VANDYMARA G. R. P. 

ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado 

no DJE 27/07/2015) Em que pese a inexistência de súmula vinculante 

sobre o tema, o posicionamento adotado pela Egrégia Corte retira das 

alegações do autor a plausibilidade necessária à concessão da tutela 

pretendida, sendo necessário, a meu ver, o aprofundamento na questão, 

por meio do contraditório e da ampla defesa, para que então se possa 

tomar uma decisão, em definitivo, sobre o mérito do objeto da lide. 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 conveniente (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017941-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA DE JESUS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. ROBERTA DE JESUS SANTOS impetra o presente Mandado 

de Segurança, com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5º, LXIX, da 

Constituição Federal, contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CECITEC e DIRETOR DO 

INSTITUTO SELECON, objetivando que seja determinado às autoridades 

coatoras que proceda à reanálise do seu recurso. É o relatório. Decido. De 

acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 31/2004), 

compete privativamente ao Tribunal de Justiça, julgar originalmente 

mandado de segurança e o habeas data, contra atos do Governador do 

Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, 

do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de 

Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. 

Tendo em vista que a competência é absoluta, carece de competência 

este juízo. Desta forma, determino a remessa dos presentes autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e 

julgar a presente ação, consignando as nossas homenagens. Intime-se. 

Cumpra-se com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017910-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ALMEIDA MORAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DA SILVA OAB - MT0019613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. CARLOS EDUARDO ALMEIDA MORAES impetra o presente 

Mandado de Segurança, com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5º, 

LXIX, da Constituição Federal, contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE MATO GROSSO, objetivando que seja determinado à 

autoridade coatora que proceda à sua nomeação e posse no cargo de 

Analista Judiciário PTJ – Ciências Contábeis. É o relatório. Decido. De 

acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 31/2004), 

compete privativamente ao Tribunal de Justiça, julgar originalmente 

mandado de segurança e o habeas data, contra atos do Governador do 

Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, 

do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de 

Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. 

Tendo em vista que a competência é absoluta, carece de competência 

este juízo. Desta forma, determino a remessa dos presentes autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e 

julgar a presente ação, consignando as nossas homenagens. Intime-se. 

Cumpra-se com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010451-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA PEREIRA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:
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Farmácia de Demanda Especializada (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de Ação cominatória para cumprimento de obrigação de 

fazer (com pedido de tutela específica de urgência) proposta por PAULINA 

PEREIRA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. A autora relata 

ser portadora de uma doença degenerativa, crônica e rara, denominada 

“PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA” e que vem sendo refratária 

aos tratamentos e medicamentos até então utilizados, inclusive os 

disponibilizados pelo SUS. Por conta disso, requer, o medicamento 

REVOLAD 50 mg (ELTROMBOPAG 50 MG), de uso contínuo, conforme 

indicado por sua médica. Após pareceres do NAT (fls. 32/33, 39/50 e 

153/155) e manifestação da médica da autora, Dra. Rosangela Aparecida 

Peron Carapeba (CRM 3276) (fls. 60/146 – com documentos), o pedido de 

antecipação de tutela foi deferido (fls. 156/159). O requerido foi intimado e 

citado pessoalmente e apresentou contestação tempestivamente (Id. 

4771997). Impugnação à contestação ao Id. 4994457. A parte autora 

comunicou nos autos o descumprimento da determinação de antecipação 

de tutela, juntando laudo médico e orçamentos e pediu bloqueio judicial 

junto à conta do Estado no importe de R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e 

quatrocentos reais) (Id. 5063948). O Juízo determinou a intimação pessoal 

do Requerido para cumprir a determinação (Id. 5587434). Reiteração do 

pedido de bloqueio ao Id. 7261164. Parecer ministerial ao Id. 7300879, 

manifestando pela confirmação da liminar e procedência da ação. O Juízo 

determinou a autora que trouxesse aos autos orçamentos atualizados 

para apreciação do pedido de bloqueio judicial (Id. 9438547) e o prazo 

decorreu sem sua manifestação. Intimadas sobre provas, as partes nada 

postularam. É o que cumpria relatar. Decido. O processo está apto a ser 

julgado antecipadamente, nos termos do art. 355, I, CPC. Não havendo 

preliminares levantadas pelo Requerido sigo diretamente para o mérito. A 

discussão da presente ação se dá em torno do Direito fundamental à 

saúde. O direito à saúde qualifica-se como garantia fundamental que 

assiste a todas as pessoas, porquanto, representa consequência 

constitucional indissociável do direito à vida. Nessa esteira, compete ao 

Poder Público velar pela integridade deste direito publico subjetivo 

constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena 

consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Carta Magna. Não 

se podem desconsiderar os princípios constitucionais elencados nos 

artigos 6º e 196, ambos da Carta Magna, que impõe ao Poder Público 

(Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e igualitário das 

necessidades imprescindíveis para saúde dos cidadãos, assegurando 

assim, às pessoas carentes, adequado tratamento médico. Tem-se, 

ademais, como principio matriz de todos os direitos fundamentais do nosso 

sistema jurídico, a dignidade da pessoa humana, corolário do Estado 

Democrático de Direito, um dos fundamentos da República, que visa 

salvaguardar a proteção dos direitos humanos segundo os ditames da 

justiça social, graças à formação de uma consciência de solidariedade 

ética, voltada à implementação dos direitos de cidadania e à preocupação 

com a responsabilidade de reduzir as desigualdades. Ademais, a tutela 

desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual 

delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo 

referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado a 

obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, 

vejamos: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. O E. 

TJ/MT tem manifestado nesse sentido, como ora se transcreve: 

APELAÇÕES/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

– DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO EM UTI – NECESSIDADE E URGÊNCIA 

COMOPROVADA - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – DEVER 

CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA – MULTA EXTIRPADA – RECURSOS PROVIDOS 

– SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição 

Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios 

indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. “O 

tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos 

deveres do Estado, responsabilidade solidária dos entes federados, 

sujeitos estes a figurar no polo passivo, em conjunto ou separadamente, 

por conseguinte, descabe falar em chamamento ao processo. (STF, RE 

855.178-RG Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015)”. Considerando que o 

§ 5º, do art. 461, do CPC (1973), confere ao juiz poderes para a imposição 

de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora 

necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais 

eficaz e efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento 

da obrigação. Portanto, deve ser extirpada a multa cominatória. 

(Apelação/Remessa Necessária nº 134829/2016. Relator. Des. José 

Zuquim Nogueira. DJ 24-04-2018). Logo, não há que se olvidar que, para 

fazer valer o Estado Democrático de Direito é inevitável a garantia da vida 

digna do cidadão. Verifica-se dos autos que o fármaco requerido se 

mostra essencial para a saúde e a dignidade da requerente, razão pela 

qual a antecipação de tutela foi deferida e deve ser confirmada. Ademais, 

mesmo que o medicamento pleiteado não conste de ato normativo do SUS, 

tenho que tenho que os documentos acostados aos autos atendem ao 

disposto no Recurso Repetitivo – Tema 106, o qual fixou a seguinte tese: 

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do 

SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) 

Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado 

expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou 

necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento 

da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade 

financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência 

de registro na ANVISA do medicamento. (STJ. Recurso repetitivo - Tema 

106. Acórdão publicado em: 04/05/2018. Disponível em: 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp) Diante de 

todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, condenando o Estado 

de Mato Grosso em obrigação de fazer, qual seja o de providenciar à 

senhora Paulina Pereira Silva o fármaco REVOLADE 50 mg 

(ELTROMBOPAG 50 mg), conforme prescrição médica. Nestes termos 

confirmo a decisão de antecipação de tutela deferida, tornando-a 

definitiva. Sem custas, deixo de condenar o Requerido ao pagamento de 

honorários, por força do disposto na Súmula 421 do STJ: “Os honorários 

advocatícios não são devidos a Defensoria Pública quando ela atua contra 

a pessoa jurídica de direito público a qual pertença.” Não cabe reexame 

necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, CPC. Intimem-se as partes e o 

Ministério Público desta sentença. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias. P. R. I. C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JUNIOR Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504947-12.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA SAYURI HIGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT0015391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035753-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI MARTINS GOUVEIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal. 
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OBSERVAÇÃO: O 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: 1022498-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ANTONIO PANSERA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PERES DO PINHO OAB - MT8065/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000612-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARY BOABAID PARREIRA (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 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007751-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva OAB - MT14087/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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012531-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSAIR DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Governo do 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: 1031276-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IEVONOMES AFONSO NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, 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: 1002764-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GONCALVES DE SOUZA MORAES (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 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: 1007437-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1027048 Nr: 35373-64.2015.811.0041

 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: GREGORIO PEREIRA LEITE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Impulsione estes autos a fim de intimar a parte autora na pessoa de seu 

advogado para tomar ciência da petição de fls.219/237, e caso queira se 

manifestar no prazo de 15 (quinze)dias.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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Processo Número: 1013897-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE MENESES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEAO DO CARMO PEREIRA OAB - MT6185-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: "ISTO POSTO, e com base nas alegações acima 

tecidas, uma vez presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à autoridade coatora que 

licencie o veículo VW/FOX 1.0 GII, ano de fabricação 2013/2013, renavan 

00538824158, chassi 9BWAA45Z7D4206937, cor BRANCA, placa 

OBQ3817 sem a exigência do pagamento prévio das multas. Notifique-se a 

autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade 

intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, 

dê ciência ao órgão de representação judicial da autarquia, enviando-lhe 

cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 

12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se, com a urgência."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013283-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J F F DA SILVA COMERCIO DE MADEIRAS - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CRISTIANO CABRAL OAB - MT22864/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerência Especializada de Fiscalização de ME e EPP (IMPETRADO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se a autoridade tida por 

coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de 

praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a 

Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe 

cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão 

do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do 

Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013499-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA MARQUES DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011092A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO 

ESTA DO DE MATO GROSO (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 de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: "ISTO POSTO, e com base nas alegações acima 

tecidas, uma vez presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO 

PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo MOTOCICLETA CG 150 TITAN, 

CATEGORIA PARTICULAR, COR VERMELHA, ANO 2004 - 2005, PLACA 

JZY2173, CHASSI Nº 9C2KC0850511872 - RENAVAM Nº 00843326980 

sem a exigência do pagamento prévio das multas. Notifique-se a 

autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade 

intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, 

dê ciência ao órgão de representação judicial da autarquia e à 

Procuradoria do Estado, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, 

ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013456-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FARIAS SALEM (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: "ISTO POSTO, e com base nas alegações acima 

tecidas, uma vez presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à autoridade coatora que 

licencie o veículo TOYOTA/COROLLA ALTIS20FX, COR PRATA, ANO 

2013/2014, PLACA OBP0136, CHASSI Nº: 9BRBD48E6E2612745, 

RENAVAM Nº: 00538176121 sem a exigência do pagamento prévio das 

multas. Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da 

inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, 

e na oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 

12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da 

autarquia e à Procuradoria do Estado, enviando-lhe cópia da inicial, para 

que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas 

ao MP e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012898-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LOPES DA COSTA FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: "ISTO POSTO, e com base nas alegações acima 

tecidas, uma vez presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à autoridade coatora que 
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licencie o veículo PAS/MOTOCICLETA, MARCA HONDA/NXR 150 BROS 

ESD, ANO E MODELO 2012, COR PRETA, PLACAS OBN 4049, RENAVAM 

00500791538 sem a exigência do pagamento prévio das multas. 

Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). 

Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da autarquia e à 

Procuradoria do Estado, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, 

ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014035-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL BALDUINO MACEDO (IMPETRANTE)

YUSSEF ALLI AHMAD (IMPETRANTE)

OLIVER GUILHERME DA SILVA (IMPETRANTE)

ROGERIO BARROS DE SIQUEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE MARCELO DOS SANTOS QUEIROZ OAB - MT22580/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DA POLITEC-MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Carumbé. 

DECISÃO: "ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A 

LIMINAR a vindicada. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a 

segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão 

(art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n° 12.016/2009). Após, decorrido o 

prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei 

nº 12.016/09). Intime-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011810-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ALVES DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT0006771A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA - PRESIDENTE DO DETRAN MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: "ISTO POSTO, e com base nas alegações acima 

tecidas, uma vez presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO 

PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo RENAULT CLIO, PLACA QBF 

4225, CHASSI 8ª1CB8205EL319726 sem a exigência do pagamento prévio 

das multas. Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via 

da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de 

praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 

12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da 

autarquia e à Procuradoria do Estado, enviando-lhe cópia da inicial, para 

que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas 

ao MP e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010364-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DOMINGOS RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEAO DO CARMO PEREIRA OAB - MT6185-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: "ISTO POSTO, e com base nas alegações acima 

tecidas, uma vez presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à autoridade coatora que 

licencie o veículo PEUGEOT/207 PASSION XR, ano de fabricação 

2011/2011, chassi 9362NKFWXBB071015, cor BRANCA, placa NPE5221 

sem a exigência do pagamento prévio das multas. Notifique-se a 

autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade 

intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, 

dê ciência ao órgão de representação judicial da autarquia e à 

Procuradoria do Estado, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, 

ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012608-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A MATHEUS JUNIOR - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA OAB - MT0018934A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE SILVA FISCAL ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

PROGRAMA ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA 

ATIVIDADE DE REVENDAS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

COORDENADORIA DE DEEFESA SANITÁTIA E ANIMAL DO INDEA/MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: "ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada, determinando à autoridade coatora 

que proceda com a renovação da licença prévia da Impetrante para a 

comercialização de produtos veterinários, sem a necessidade de 

contratação de médico veterinário com anotação de responsabilidade 

técnica homologada pelo CRMV/MT, até ulterior decisão de mérito a ser 

proferida neste writ. Notifique-se pessoalmente a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral 

do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para 

que querendo ingresse no feito (art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o 

Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, 

conclusos (art. 12 e § único da Lei nº 12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se, 

com urgência, inclusive pelo oficial plantonista."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012452-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAINAGRO MT LTDA (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Superintendente de Controle e Fiscalização de Trânsito da Secreteria de 

Fazenda do Estado de Mato Gr (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: " ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifiquem-se as autoridades tidas 

por coatoras, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações 

de praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor desta decisão. Oficie-se a 

Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe 

cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão 

do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do 

Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo o 

presente como mandado."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001853-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO OAB - MT0011074A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO 

ESTA DO DE MATO GROSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, 

DEFIRO A LIMINAR vindicada para o fim de determinar à autoridade 

coatora proceda com a restituição da carroceria apreendida tipo frigorífica 

de propriedade do Impetrante, que se encontra instalada sobre o veículo 

marca Hyundai/Hr Hdb, tipo caminhonete, cor branca, ano 2013/2014, 

placa QBK-6096, RENAVAM nº 101438829, de propriedade de Kalt 

System Ind e Com de Equip de Refrigeracao Ltda, até ulterior julgamento de 

mérito deste writ. Notifique-se pessoalmente 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-na do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral 

do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para 

que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei nº 12.016/2009). Em 

seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, 

manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me 

os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, pelo Oficial 

Plantonista, servindo este de mandado.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016571-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SERGIO BARCO HERNANDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NERY BARCO HERNANDES JUNIOR OAB - MT9756/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA - PRESIDENTE DO DETRAN MT (IMPETRADO)

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: ISTO POSTO, e com base nas alegações acima 

tecidas, uma vez presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à autoridade coatora que 

efetue a transferência de propriedade e também o licenciamento do 

veiculo PEUGEOT 207 PASSION XS, PLACA: NPC – 5232, CHASSI: 

9362NN6AYBB078929, RENAVAM: 325029695, MODELO: 2011/2011, 

COR: BRANCA sem a exigência do pagamento prévio das multas. 

Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). 

Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da autarquia e à 

Procuradoria do Estado, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, 

ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010275-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CANDIDA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYDIA CRISTINA DE SOUZA NANTES SANTOS OAB - MT13689/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 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, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: "ISTO POSTO, e com base nas alegações acima 

tecidas, uma vez presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO 

PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo NISAN/MARCH 10SV, PLACA 

QBF 5231, COR: PRATA, ESPÉCIE: PASSAGEIRO, RENAVAM N. 

01037845983 sem a exigência do pagamento prévio das multas. 

Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). 

Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da autarquia e à 

Procuradoria do Estado, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, 

ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007916-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVCLIN NUTRICOES E ALIMENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT0013212A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA 

(IMPETRADO)

ALCI DE OLIVEIRA JUNIOR (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO E GESTÃO (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, 
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por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: "ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifiquem-se as autoridades 

tidas por coatoras, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as 

informações de praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor desta 

decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, servindo o presente como mandado."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014974-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DI GIACOMO MARIANO DE MORAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT0005776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: "ISTO POSTO, e com base nas alegações acima 

tecidas, uma vez presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à autoridade coatora que 

licencie o veículo I/TOYOTA HILUX CD 4X2 SRV, RENAVAN 00280055005, 

ANO/MODELO 2010/2011, DIESEL, COR PRETA, PLACA – NUA2896 sem a 

exigência do pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade 

coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 

10 dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas 

do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao 

órgão de representação judicial da autarquia e à Procuradoria do Estado, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se, com a urgência."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008863-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELISMINA DE SOUSA MARQUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Pensionista do Mato Grosso Previdência (IMPETRADO)

Coordenadora de Manutenção do Mato Grosso Previdência (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: "ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifiquem-se as autoridades 

tidas por coatoras, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as 

informações de praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor desta 

decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, servindo o presente como mandado."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004940-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA ZOMER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA (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 CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral 

do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para 

que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n° 12.016/2009). Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o 

Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 

12 e § único da Lei nº 12.016/09). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015821-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA TRANSPORTES - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO LUIZ CANOLA JUNIOR OAB - SP314616 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se a autoridade tida por 

coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de 

praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a 

Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe 

cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão 

do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do 

Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo o 

presente como mandado.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006112-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENILCE DA MATA E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011092A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: ISTO POSTO, e com base nas alegações acima 

tecidas, uma vez presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO 

PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo CHEVROLET CELAT 1.0, 

CATEGORIA PARTICULAR, COR PRATA, ANO 2011/2012, PLACA NJJ8842 

- MT, CHASSI Nº9BRRP48F0CG127807 - RENAVAM Nº 00309594987 sem 

a exigência do pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade 

coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 

10 dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas 

do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao 

órgão de representação judicial da autarquia e à Procuradoria do Estado, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se, com a urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016701-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO AUGUSTO MOTA SANTOS DE OLIVEIRA OAB - PE27803 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIL ANDERSON SOARES DE CAMPOS (IMPETRADO)

MAX JORGE LACERDA DA MATTA (IMPETRADO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (IMPETRADO)

TIAGO MELO DE ABREU (IMPETRADO)

Pregoeiro Oficial da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

NAIANNE FARIA LIMA DE CARVALHO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 

(LITISCONSORTES)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência. DECISÃO: "ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifiquem-se as autoridades tidas por coatoras, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade, 

intime-as do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, 

querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 

12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, 

querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 

12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, 

voltam-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, servindo o presente como mandado."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015883-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMFRIO SOLUCOES LOGISTICAS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES ANTONIO TROGE MAZUTTI OAB - PR70331 (ADVOGADO)

ANTONIO JOSE NASCIMENTO DE SOUZA POLAK OAB - PR33218 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante 

fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o 

caso denota, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO pleiteado. Cite-se 

pessoalmente o Requerido Estado de Mato Grosso, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, apresentar a sua defesa, 

no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas 

à Requerente para impugnar no prazo legal. Após, abro vistas ao ilustre 

representante do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias e, por fim, voltem-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 374547 Nr: 10946-13.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO JOSE DE CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA ERRUAN ROCHA 

POROFO - OAB:15648-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ademais, ressalta-se que em se tratando de incompetência absoluta, está 

poderá ser alegada de ofício, nos termos do art. 64, §1° do Código de 

Processo Civil de 2015. 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 autos à Justiça Federal, com as anotações de praxe.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 872698 Nr: 11559-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAURA BATISTA DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente na pessoa de 

seu Advogado para se manifestar acerca do despacho de fl. 210, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014210-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT0012024A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO N. 

1014210-06.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por VITOR HUGO DOS SANTOS com supedâneo na 

Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido 

por ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DE MATO GROSSO objetivando liminarmente, seja determinado o 

licenciamento do veículo FORD/FIESTA 1.6 – FLEX Fabricação/modelo 

2011/2012, renavan 00333085744, placa NJW-3483 sem o pagamento de 

multas previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. 

No mérito, que seja concedida a segurança, confirmando a liminar 

eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário relato. É o relato. 

Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado de segurança (art. 

7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar que o mandado de 

segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e 

certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como 

se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos 

da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do 

Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de 

segurança visa resguardar "possível direito da parte Impetrante", para 

tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim 

como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da 

medida. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo 

que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a 

concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, 

muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação 

dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Pois bem. Como alhures 

relatado, busca o Impetrante com a concessão da medida liminar a 

determinação para que o veículo FORD/FIESTA 1.6 – FLEX 

Fabricação/modelo 2011/2012, renavan 00333085744, placa NJW-3483 

seja licenciado sem o pagamento de multas previamente existentes no 

banco de dados da autarquia estadual. Analisando sumariamente os 

autos, vejo que não há demonstração de que houve a notificação regular 

do Impetrante para exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas (ID: 13366948), denota-se que não se observou a 

exigência da dupla notificação à parte infratora, conforme aludem os 

artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, 

razão pela qual, a sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - 

SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, 

Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, 

DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo FORD/FIESTA 1.6 – FLEX 

Fabricação/modelo 2011/2012, renavan 00333085744, placa NJW-3483 

sem a exigência do pagamento prévio das multas. Notifique-se a 

autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade 

intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, 

dê ciência ao órgão de representação judicial da autarquia, enviando-lhe 

cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 

12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. No mais, 

verifica-se que fora proferida decisão ao ID: 13831516, contudo, saliento 

que tal decisão foi lançada equivocadamente, razão pela qual, revogo a 

decisão retro por se tratar de erro material. Intime-se. Cumpra-se, com a 

urgência. Cuiabá-MT, 26 de junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005511-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ DA SEFAZ-MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1005511-26.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Prestei as informações através 

do Ofício nº 110/2018 na presente data, referente às Informações 

Processuais requisitadas através do Ofício (Código de Rastreabilidade nº 

81120183450414) – Secretaria da Primeira Câmara de Direito Público e 

C o l e t i v o ,  e x t r a í d o  d o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º 

1006389-74.2018.8.11.0000 – PJE – Capital. Em cumprimento à decisão 

superior, determino a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em 

questão – ICMS, bem como determino a expedição de certidão positiva 

com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016513-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ALBANO MONTAGNER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº.: 1016513-90.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por TIAGO ALBANO MONTAGNER contra ato indigitado 

coator da lavra do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS, COORDENADORIA DE 

PROVIMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, qualificado na exordial, objetivando a concessão da 

medida liminar para o fim de que seja determinada a autoridade coatora 

que conceda a posse para a vaga em que foi nomeado através do ato 

governamental n° 24.171/2018, ate decisão final do presente mandamus. 

Aduz, em síntese, que participou de concurso regido pelo edital n° 

001/2017/SEDUC/MT, concorrendo para o cargo de Professor da 

Educação Básica - Química, para o polo de Chapada dos Guimarães. 

Relata que foi aprovado em todas as fases, via de consequência foi 

nomeado ao cargo através do ato governamental n° 24.891/2018, contudo, 
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quando compareceu no local designado para sua posse foi surpreendido 

com a negativa da impetrada, uma vez que havia apresentado titulação de 

diploma diversa da exigida do edital. Salienta que o ato administrativo é 

ilegal, bem como viola normas e princípios constitucionais, tolhendo o seu 

direito líquido e certo. Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris 

e do periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relatório. Fundamento. Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o mandado de 

segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito da 

Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Pois bem. Como é sabido de todos, em nosso ordenamento 

jurídico constitucional a investidura de cargo público depende de prévia 

aprovação em concurso público e que somente em casos excepcionais, o 

Poder Público poderá celebrar contratos por tempo determinado para 

satisfazer interesse público urgente, conforme disciplinado no artigo 37, 

inciso II e IX da CF. No que tange aos concursos público, interessante a 

lição de José dos Santos Carvalho Filho, ao asseverar que: "Concurso 

Público é o procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões 

pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e 

funções públicas. Na aferição pessoal, o Estado verifica a capacidade 

intelectual, física e psíquica de interessados em ocupar funções públicas 

e no aspecto seletivo são escolhidos aqueles que ultrapassam as 

barreiras opostas no procedimento, obedecidas sempre à ordem de 

classificação. Cuida-se, na verdade, do mais idôneo meio de recrutamento 

de servidores públicos." ("in" Manual de direito administrativo, 7. ed., Rio 

de Janeiro: Lumen Iuris, 2001, p. 472). Cumpre destacar, que há alguns 

princípios que norteiam os Concursos Públicos, em especial, e para 

elucidação do caso ora em comento, destaco o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, que na lição de Marçal Justen Filho, assevera 

que: “A discricionariedade administrativa se exercita muito mais fortemente 

no momento da elaboração do regulamento do que quando de sua 

aplicação. O procedimento de seleção se vincula ao edital, sob pena de 

nulidade da decisão. Se houver contradição entre o regulamento e a 

decisão, prevalecerá o regulamento. (Curso de Direito Administrativo. 10ª. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913)”. Segundo consta 

nos autos, busca o impetrante a concessão da medida liminar para o fim 

de que seja determinada a autoridade coatora que conceda a posse para 

a vaga em que foi nomeado através do ato governamental n° 24.891/2018, 

ate decisão final do presente mandamus. Em que pese as alegações 

dispendidas pela impetrante, entendo que as mesmas não devem 

prosperar. Isso porque, ao meu ver, não há nos autos provas suficientes 

da ocorrência da aludida conduta maliciosa atribuída as autoridade 

coatora. Percebe-se que o Edital do certame trazia a previsão dos 

requisitos necessários para aqueles que concorressem ao cargo de 

Professor da Educação Básica. Senão vejamos: 2.4. O cargo/perfil 

profissional, requisitos básicos e os vencimentos, são os estabelecidos a 

seguir: Cargo: Professor de Educação Básica do Estado de Mato Grosso 

Perfil Profissional: Química. Diploma, devidamente registrado, ou 

Certificado acompanhado de Histórico Escolar, de conclusão de curso de 

graduação de nível superior de Licenciatura Plena em Química, fornecido 

por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação 

(MEC). 3.1. O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público 

será investido no cargo, se comprovar na data da posse: (...) e) 

comprovar, por ocasião da posse, os requisitos básicos exigidos para o 

cargo/perfil profissional, conforme item 2.4. deste Edital; Assevera-se, por 

oportuno, que o cargo ao qual o impetrante concorreu era o de Professor 

da Educação Básica - Química, para o polo de Chapada dos Guimarães. 

Nesta senda, verifica-se que o ato coator combatido pelo impetrante 

cinge-se quanto a negativa da impetrada em proceder com sua posse ao 

cargo, em razão de ter apresentado titulação de diploma diversa da 

exigida do edital. Percebe-se que o impetrante é bacharel em química e a 

previsão editalícia é expressa ao exigir a diplomação de conclusão de 

curso de graduação de nível superior em Licenciatura Plena em química. 

Desta feita, tal exigência se justifica uma vez que a atividade a ser 

desenvolvida é a educação. Não sendo apresentada a titulação específica 

a qual prevê o cargo, não se mostra crível a concessão da posse do 

impetrante, ficando, assim, constatada a ausência do preenchimento dos 

requisitos exigidos no item 2.4 e .3.1, “e”, do edital do certame. Salienta-se 

que, não se pode reputar ilegal e abusivo o ato da autoridade coatora que 

atenta para o cumprimento das disposições legais e normativas contidas 

no edital do certame. Assim, cumpre destacar que a vinculação às 

cláusulas do instrumento convocatório, trazem como regra essencial a 

observância por parte da Administração Pública, bem como pelos 

candidatos, sendo a lei que rege o certame público. Nesse sentido, a 

Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: CONCURSO 

PÚBLICO - PARÂMETROS - EDITAL. O EDITAL DE CONCURSO, DESDE QUE 

CONSENTÂNEO COM A LEI DE REGÊNCIA EM SENTIDO FORMAL E 

MATERIAL, OBRIGA CANDIDATOS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (RE 

480129, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 

30/06/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT 

VOL-02379-07 PP-01454). Desta forma, em juízo de cognição sumária, 

não vislumbro o ato insurgido pela impetrante ante ausência de prova 

robusta capaz de demonstrar ofensa a direito liquido e certo. Portanto, 

ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida 

liminar, qual seja o fumus boni iuris e o periculum in mora, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral 

do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para 

que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n° 12.016/2009). Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o 

Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 

12 e § único da Lei nº 12.016/09). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

Junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017926-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONILSON SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1017926-41.2018.8.11.0041 (PJE 

5). Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória c/c Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídico-Tributária com Pedido de tutela de 

urgência na qual a requerente objetiva a concessão do provimento 

antecipatório para o fim de que o Requerido se abstenha de exigir a 

incidência do ICMS sobre as parcelas da conta de energia elétrica 

atinentes à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e à Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e encargos setoriais da Unidade 

Consumidora, até decisão de mérito. Aduz, em síntese, que firmou 

contrato com o grupo ENERGISA S/A, de fornecimento de energia elétrica, 

no qual lhe é imposta o pagamento do consumo e da demanda, em 

decorrência da energia que lhe é disponibilizada. Assevera que a conta de 

energia elétrica fornecido pelo grupo ENERGISA é composta de duas 

tarifas – Tarifa de Energia (TE) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD). Assenta, por sua vez, que a TUSD é composta por outra tarifa, no 

caso a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão), nos termos da 

Resolução ANEEL nº 666/2002. Pontua que o ICMS cobrado pelo 

Requerido incide nas duas tarifas, o que é ilegal, posto que não há 

previsão de sua incidência sobre o transporte de energia elétrico, 
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consoante já manifestado pelas Cortes Superiores. No mérito, pugna pela 

concessão em definitivo da segurança, para fins de confirmar a 

antecipação da tutela por ventura concedida e declarar ilegal a cobrança 

de ICMS sobre a TUSD e TUST, bem como obter a restituição de todos os 

valores indevidamente recolhidos. Ampara a sua pretensão à vista do 

fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. Primeiramente, cumpre consignar que o Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu 

liminarmente as ações que questionam a legalidade da cobrança de ICMS 

sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de 

energia elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o 

fim desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o entendimento 

de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão somente até a 

prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em recentíssima 

decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na ProAfR nos 

Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, determinou a suspensão 

de todos os processos, individuais ou coletivos, em âmbito nacional que 

versem sobre a questão delimitada. Melhor elucidando, transcrevo a 

ementa da referida decisão: “RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS 

DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 

1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão 

controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de 

Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – ProAfR nos 

EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em conformidade à 

decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como à 

determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos Ofícios 

Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a suspensão do presente 

processo até ulterior deliberação da Corte Superior. Nesta oportunidade, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que junte aos autos 

cópia do Ofício Circular nº 91/2017. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de Junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013009-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES CAVOL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA OAB - MT11748/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO Nº: 

1013009-76.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de medida liminar impetrado por TRANSPORTES 

CAVOL LTDA. contra ato indigitado coator da lavra do SENHOR GERENTE 

DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM TRANSP. DE POSTO FISCAL DA 

SEFAZ DO ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a concessão da 

medida liminar para que seja determinado à autoridade fazendária que 

proceda com a imediata liberação da mercadoria apreendida sob o Termo 

de Apreensão e Depósito – TAD nº 1134501-3 (ID: 13195718). Aduz, em 

apertada síntese, que a autoridade fazendária, por intermédio de agente 

fiscal de tributo estadual, promoveu a apreensão de mercadorias de sua 

propriedade por suposta violação a regramento tributário. Assevera que a 

autoridade indigitada coatora somente procederá com a liberação das 

mercadorias apreendidas mediante o prévio recolhimento dos valores 

constantes no TAD vergastado. Assenta ser ato ilegal e arbitrário o 

confisco de mercadorias visando coagir o pagamento de tributo, 

consoante reiteradas decisões das Cortes Superiores, encartada no 

Verbete Sumular nº 323 do STF, e que a retenção indevida da mercadoria 

está impedindo o livre exercício da atividade da empresa. No mérito, requer 

a concessão em definitivo da segurança. Ampara a sua pretensão à vista 

do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com os 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar 

o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Como relatado, o Impetrante busca 

o deferimento da medida liminar para o fim de obter a imediata restituição 

do veículo e das mercadorias indevidamente apreendidas com a lavratura 

do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1134501-3 (ID: 13195718), 

sem condicionamento de qualquer exação fiscal. Pois bem. Consta dos 

autos que a apreensão e depósito das mercadorias de propriedade da 

Impetrante se deu sob fundamento de violação à legislação tributária, 

consubstanciada na infração ao Art. 17, inc. XIV da Lei 7.098/1998, 

indicando a autoridade fazendária como fundamento legal para a aplicação 

da penalidade o disposto no artigo Art. 45, inciso III, alínea "i" da Lei 

7.098/1998. Contudo, assinale-se que a apreensão de mercadorias 

prevista no RICMS é no sentido de permitir a detenção com o específico 

fim de identificar-se o responsável tributário e recolherem-se provas 

materiais da infração tributária cometida. Alcançada aludida finalidade, 

identificado o responsável e recolhidas provas da infração, não mais se 

justifica a retenção das mercadorias, que se transmuda para ato coativo 

objetivando o pagamento de tributo, consoante assinala a Súmula nº 323 

do STF. Assim, não obstante seja dever funcional do agente fiscal 

averiguar a normalidade do transporte de mercadorias e se houve o 

recolhimento do aludido imposto estadual, atribuição inerente ao poder de 

polícia tributária, por outro lado, não lhe cabe apreender ou reter tais bens, 

se já coletado os dados necessários à verificação de eventual ilícito 

tributário. Nesses termos, é elucidativa a doutrina do tributarista Roque 

Antônio Carraza, que assim leciona: “É muito comum o Fisco, objetivando o 

recebimento de ICMS e multa devidos pelo contribuinte, apreender a 

mercadoria considerada em situação irregular (v.g., desacompanhada da 

competente nota fiscal). Tal prática, todavia é abusiva. De fato, assim que 

lavrado o auto de infração e imposição de multa, a mercadoria há de ser 

imediatamente liberada. É que o ato de apreensão visa apenas assegurar 

a prova material da infração cometida. Por isso mesmo, deve subsistir 

somente enquanto estiver sendo realizada a coleta dos elementos 

necessários à caracterização de eventual ilícito tributário. As questões 

tributários-penais existentes deverão ser resolvidas no procedimento 

administrativo ou no processo judicial adequado. Em suma é injurídica a 

retenção da mercadoria apreendida, para forçar o recolhimento do tributo 

ou da multa” (in, ICMS. Editora Malheiros, 14ª edição. 2009, página 621). 

Neste sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, senão vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO 

DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO 

FORMA DE COERÇÃO AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (ICMS) – 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE 

JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À LAVRATURA DO AUTO DE 

LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO FISCAL – RETENÇÃO 

PROLONGADA QUE CONFIGURA EM OFENSA À DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 323 E 

547 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO. 1 – Mostra-se 

abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a 

apreensão de mercadorias como forma de coerção ao pagamento de 

diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo necessário à 

lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de crime fiscal 

(contrabando), sendo que, nessa hipótese, com o fito de assegurar a 

prova material da infração. Do contrário, a retenção prolongada se torna 

meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao pagamento de tributo, o que 

deve ser coibido pelo Judiciário. 2 – Nos termos do enunciado sumular 

323/STF – “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio 

coercitivo para pagamento de tributos””. (Ap 144960/2014, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, 

Publicado no DJE 05/05/2015) – Destacamos. Ademais, como é sabido o 

Fisco dispõe de meios legais para a cobrança dos seus créditos, de sorte 

que a exigência da exação nos termos propostos da narrativa fática 

afigura-se cobrança indireta de tributo, o que é vedado pelo nosso 

ordenamento jurídico. ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, 
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DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar que a autoridade coatora 

proceda com a imediata liberação das mercadorias apreendidas 

ilegalmente com a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 

1134501-3 (ID: 13195718) independentemente do pagamento prévio de 

qualquer valor fiscal, até decisão final a ser proferida neste writ. 

Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta 

decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, inclusive por Oficial plantonista, servindo o presente como 

mandado. Cuiabá/MT, 28 de Junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1018202-72.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por INDAJAIA GEORGE STEFANINI FILHO contra 

ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

CONCURSOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E 

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (SARI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

MATO GROSSO (UFMT) e COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA PERÍCIA TÉCNICA 

OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATO GROSSO - DIRETOR GERAL 

DA POLITEC, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando a concessão da medida liminar para que seja assegurada sua 

participação nas demais fases do concurso. Aduz, em síntese que, 

submeteu ao Concurso Público regido pelo Edital nº 

001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, de 22.03.2017, sendo afastado do 

certame na fase de Investigação Social de caráter eliminatório, executada 

pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, por meio da POLITEC. 

Afirma que obteve pontuação necessária para ser aprovado nas demais 

fases do certame, estando classificado dentro das vagas ofertadas para 

os polos de Alto Araguaia, Primavera do Leste e Rondonópolis. Alega que 

enviou os documentos requeridos pelos Impetrados através dos Correios 

no dia 20.06.2017, tendo estes sido recebidos aos 22.06.2017, estando 

presente dentre eles a Declaração de Bens, que resultou na sua não 

recomendação. Destaca que as avaliações psicológicas (3.ª fase) 

realizadas neste certame foram reaplicadas, não sendo possível a 

exigência ao candidato de nova apresentação de declaração de bens, 

porquanto já o tinha feito em 20.06.2017. Sustenta a necessidade de 

aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto 

obedeceu os prazos apontados para a apresentação da documentação, 

não podendo ser punido pela ausência de controle no recebimento dos 

documentos destinados à 4.ª fase (item 16.4 - Investigação Social), em 

nítida falha da organização do concurso. Ampara a sua pretensão à vista 

do fumus boni iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar 

o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, o 

presente remédio constitucional foi impetrado com o escopo de obter a 

concessão da medida liminar para que seja determinando a autoridade 

indigitada coatora inclua o impetrante nas próximas etapas do concurso, 

até o julgamento final. Pois bem. Cumpre destacar, que há alguns 

princípios que norteiam os Concursos Públicos, em especial, e para 

elucidação do caso ora em comento, destaco o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, que na lição de Marçal Justen Filho, se 

consubstancia da seguinte maneira, in verbis: “A discricionariedade 

administrativa se exercita muito mais fortemente no momento da 

elaboração do regulamento do que quando de sua aplicação. O 

procedimento de seleção se vincula ao edital, sob pena de nulidade da 

decisão. Se houver contradição entre o regulamento e a decisão, 

prevalecerá o regulamento. (Curso de Direito Administrativo. 10ª. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913)”. A meu ver, pelo menos em 

juízo de cognição sumária, não restou demonstrada a ocorrência de 

ofensa ao direito invocado, haja vista que, em nítida observância do 

princípio da vinculação ao edital, a autoridade coatora não recomendou o 

impetrante ante o não cumprimento de algumas exigências do certame. 

Denota-se que o candidato foi eliminado na fase de investigação social por 

não ter apresentado o documento exigido no item 16.4. do Edital do 

Certame, qual seja, declaração de bens. Percebe-se que a previsão da 

realização da fase de investigação tinha como objetivo principal a 

verificação da conduta do candidato, sob os aspectos sociais e morais 

necessários ao exercício do cargo público. Para tanto fora determinada a 

apresentação de alguns documentos. Senão vejamos: 16. DA QUARTA 

FASE: INVESTIGAÇÃO SOCIAL. (...) 16.3. A Investigação Social verificará 

a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessárias ao exercício do 

cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO. 

16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de 

correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 

08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua 

conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos: a) 

fotocópia autenticada em cartório do documento oficial de identidade; b) 
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fotocópia autenticada em cartório do Cadastro de Pessoa Física (CPF); c) 

fotocópia autenticada em cartório do certificado de reservista ou de 

dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino; d) 

fotocópia autenticada em cartório do título de eleitor e comprovantes de 

votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao 

cumprimento das obrigações eleitorais; e) fotocópia autenticada em 

cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 

declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou 

declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade 

laboral; f) fotocópia do comprovante da residência atual (água, luz, 

telefone etc); g) declaração firmada de não haver sofrido ou estar 

cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, 

penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer 

órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal; h) 

certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha 

residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança 

Pública responsável; i) certidões negativas criminais da Justiça Federal e 

da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) 

anos; j) fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita 

Federal. k) Formulário de informações para fins de Investigação Social, 

com foto recente 3x4 datada, constante do Anexo VII deste Edital, que 

deve ser impresso, preenchido e assinado pelo candidato. Cabe ressaltar 

que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo 

está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do 

Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe 

defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. Desta forma, por ora, 

não constato ilegalidade no ato perpetrado pela autoridade coatora, haja 

vista que a impetrante não apresentou a documentação imprescindível 

para realização da fase de investigação social. Outrossim, ressalto que 

permitir a entrega de documentação em momento posterior à prevista no 

Edital configuraria ofensa ao princípio da isonomia. Portanto, ausente os 

requisitos ensejadores para a concessão da liminar, qual seja o fumus 

boni iuris e o periculum in mora, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12.016/09. Nos termos do 

Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, 

voltam-me os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 28 de Junho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1017086-31.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por RANCHO FUNDO 

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP, neste ato 

representada por sua sócia proprietária, a Sr.ª Mirela Souza de Brito, 

contra ato indigitado coator da lavra da SECRETÁRIA ADJUNTA DE 

GESTÃO SISTÊMICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA 

– SINFRA, todos qualificados na exordial, objetivando a concessão da 

medida liminar para o fim de que seja determinada a imediata suspensão 

dos efeitos do “Aviso de Convocação” publicado no Diário Oficial nº 

27275, assim como os atos eventualmente praticados em seguida. Aduz, 

em síntese, que a autoridade Impetrada instaurou o procedimento 

Administrativo nº 278683/2016, “objetivando a rescisão unilateral do 

Instrumento Contratual n. 054/2017/00/00-SINFRA”, cujo objeto perfaz a 

“contratação por empreitada por preço unitário para a pavimentação da 

rodovia MT-473, trecho Pontes e Lacerda / Km 7,29, com extensão de 7,29 

Km”, sendo que, após os trâmites administrativos, a autoridade tida por 

coatora decidiu aplicar a rescisão contratual unilateral. Assevera que em 

2 7 . 0 3 . 2 0 1 8  f o i  i n t i m a d a  d a  N o t i f i c a ç ã o  n º 

015/2018/SUCCON/SAADS/SINFRA, emitida pela autoridade Impetrada, 

para que tomasse “ciência da Rescisão Unilateral do Instrumento 

Contratual 054/2017/00/00 - SINFRA” pelo suposto “descumprimento do 

art. 77, c/c art. 79, I, c/c incisos I, II, III, IV, V e VII do art. 78, todos da Lei nº 

8.666/93”, bem como para informar que tinha o prazo de 05 (cinco) dias 

para interpor recurso administrativo. Relata que, face ao desconhecimento 

total dos argumentos ensejadores da decisão administrativa, peticionou em 

04.04.2018 requerendo a concessão de vista dos autos do processo 

administrativo, bem como a reabertura do prazo recursal de 05 (cinco) 

dias úteis após o deferimento da vista e obtenção de cópias dos autos, 

todavia, antes mesmo do fornecimento das cópias dos autos, a autoridade 

Impetrada fez publicar, no diário oficial nº 27235, página 56, o “Extrato de 

Rescisão Unilateral ao Contrato 054/2017/06/01-SINFRA”. Conta que, como 

o acesso às cópias processuais somente fora concedido em 11.04.2018, 

em 18.04.2018 protocolizou perante a Autoridade Impetrada o recurso 

administrativo em face da rescisão unilateral, entretanto a Impetrada 

publicou no Diário Oficial, datado de 06.06.2018, o ato de convocação das 

empresas classificadas subsequentes para manifestarem interesse ou 

não em assumir o remanescente da obra, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis. Pontua que o ato praticado pela autoridade tida por coatora se deu 

em total arrepio à Constituição Federal e legislação infraconstitucional 

vigentes, pois simplesmente convocou as demais empresas sem que 

fosse intimada de qualquer decisão administrativa (negando ou não 

provimento a seu recurso), além de que sequer foi proferida qualquer 

decisão nesse sentido ou qualquer resposta à seu recurso 

tempestivamente interposto. Escuda a sua pretensão à vista dos 

pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre 

salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é 

concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a 

finalidade de obter uma decisão para que seja determinada a imediata 

suspensão dos efeitos do “Aviso de Convocação” publicado no Diário 

Oficial nº 27275, assim como os atos eventualmente praticados em 

seguida. Pois bem. Em análise perfunctória dos fatos expostos e 

documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 13728481 e 

seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso 

porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do 

fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma 

cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades 

indigitadas coatoras, bem como não acostou documentos capazes de 

evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos. 

Ademais, o que pretende a Impetrante é que o Judiciário adentre na esfera 

administrativa e reveja as decisões da parte Impetrada, de forma mais 
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favorável aos seus interesses. Desta feita, em sede de cognição sumária, 

entendo que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de 

poder praticado pelo ora Impetrado, que possa amparar a concessão da 

liminar pretendida. Assim, é de ser indeferida a liminar por ausência de 

fumus boni iuris. Nesse sentido, vejamos: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR PARCIALMENTE 

CONCEDIDA - SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO - 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ATÉ O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO 

EDITAL PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PRETENSÃO DE OBSTAR 

TOTALMENTE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - RAZÕES DO 

INCONFORMISMO DA EMPRESA AUTORA DA IMPUGNAÇÃO NÃO 

DEMONSTRADAS - AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO - 

DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. ‘[...] Deve ser indeferida a 

liminar mandamental, quando não restar configurada a presença do 

“fumus boni iuris” alicerçador da medida pleiteada. (AgR, 

104844/2013,Desa.Serly Marcondes Alves, Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data do Julgamento 07/11/2013, 

Data da publicação no DJE 14/11/2013)’”. (AI 21976/2014, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 30/09/2014, Publicado no DJE 14/10/2014). 

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a 

concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se a autoridade tida por 

coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de 

praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a 

Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe 

cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão 

do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do 

Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo o 

presente como mandado. Cuiabá, 28 de junho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001040-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO N°: 

1001040-64.2018.8.11.0041 (PJE 5) Vistos, etc. Primeiramente, verifico 

que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e 

seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação. Trata-se de ação de execução de titulo 

extrajudicial contra a Fazenda Pública, porquanto figura no polo passivo, o 

Estado de Mato Grosso e, desta feita deve se dar com base no art. 910 do 

NCPC. Assim, nos termos do artigo retro, cite-se a Fazenda Pública para 

opor embargos à execução em 30 (trinta) dias. Não havendo embargos, 

expeça-se a requisição de pequeno valor ou ofício-precatório, nos termos 

do art. 910, § I, do NCPC/2015. Quanto ao pedido formulado pelo autor 

atinente à gratuidade da justiça, INDEFIRO, pois, os documentos juntados 

aos autos, são insuficientes para comprovar a hipossuficiência do autor, 

conforme art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Todavia, 

excepcionalmente, concedo ao autor a benesse de recolher custas 

processuais ao final do processo, no intuito de não inviabilizar o acesso à 

justiça, lembrando que isso não equivale à Justiça Gratuita (para fins de 

recursos, diligências, etc.). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Junho de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017397-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR BARONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BETANIA ZANELLI DE OLANDA OAB - MT22283/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1017397-22.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais com pedido de tutela provisória de evidência proposta 

por CLAUDECIR BARONI em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a 

concessão da tutela de evidência para que seja determinado ao Requerido 

que proceda com o pagamento dos danos morais causados, no valor de 

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Aduz, em síntese, que foi indiciado 

no ano de 1988 pelo crime de tentativa de homicídio após uma briga em 

uma lanchonete na cidade de Várzea Grande – MT, sendo concluído em 

2009 com a sua condenação em Tribunal do Júri pelo crime de tentativa de 

homicídio. Assevera que o Ministério Público requereu no ano de 2005 a 

prisão preventiva para prosseguir com o feito, tendo a juíza da causa 

acatado o pedido e determinado a expedição do mandado de prisão 

preventiva em 20.04.2005. Relata que, sem receber novas informações e 

intimações, prosseguiu com sua vida em família e trabalhando, até que no 

ano de 2011, ao passar em uma blitz, foi detido por constar em aberto o 

mandado de prisão preventiva, não obstante tenha sido solicitada em 

outubro de 2009 a suspensão da execução do mandado de prisão por 

restar revogada a prisão preventiva em seu desfavor, sendo liberado 

após a entrega da cópia do ofício. Pontua que em janeiro de 2018 foi 

novamente preso ao ser abordado as margens do rio Cuiabá e por conter 

mandado de prisão preventiva em aberto referente a mesma Ação Penal 

nº 1166/1990, sendo liberado logo após pela apresentação do ofício que 

determinou a revogação do mandado de prisão preventiva. Ampara a sua 

pretensão à vista dos requisitos da tutela de evidência, previstos no art. 

311 do CPC/2015. Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

quanto à gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo 

decisão do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente, no 

Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a 

matéria, prescrevendo ser o juiz da causa a autoridade competente para 

decidir sobre o aludido pedido, o que foi informado por meio do Oficio 

Circular nº 03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos 

os requisitos para a concessão da justiça gratuita. No mais, verifico que 

não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes 

do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação, daí por que deixo de aplicar tal providência, 

até mesmo para garantir o princípio da razoável duração do processo. No 

mais, para a concessão da tutela de evidência, se faz necessário a 

comprovação da caracterização do abuso do direito de defesa ou o 

manifesto propósito protelatório da parte; se as alegações despendidas 

possam ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada 

em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; quando se 

tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada 

do contrato de depósito; ou, ainda, quando a petição inicial for instruída 

com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do 

autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (art. 

311 do CPC/2015). Como relatado, busca a parte Autora a concessão da 

tutela provisória de evidência para que seja determinado ao Requerido que 

proceda com o pagamento dos danos morais causados, no valor de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais). Pois bem. Em que pese louvável a 

argumentação despendida pela parte Autora, entendo que não se mostram 

presentes os requisitos necessários para a concessão da medida 

pleiteada. Isso porque, nesta quadra de cognição sumária, pressuponho 

que ao deferir a tutela provisória de evidência vindicada, determinando o 

pagamento dos danos materiais sofridos, sem a oitiva da parte contrária, 

acabaria por adentrar no mérito da presente demanda, medida esta que 

traria prejuízos ao Requerido e ao futuro julgamento final da lide. Ademais, 

não obstante a vasta documentação acostada nos leve a crer que o Autor 

sofreu um grande abalo psicológico, entendo que se mostra imprescindível 

o pronunciamento da parte contrária com a finalidade de evitar um futuro 

prejuízo, conforme dispõe o art. 10 do CPC/2015, in verbis: “Art. 10. O juiz 

não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a 

respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 131 de 347



manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de 

ofício”. Portanto, em consonância ao princípio da não-surpresa (arts. 9º e 

10 do CPC/2015) e ao princípio da segurança jurídica, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, 

e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO 

A TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA vindicada. Cite-se pessoalmente o 

Requerido Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do 

Estado, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no 

art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para 

impugnar no prazo legal. Após, abro vistas ao ilustre representante do 

Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, 

por fim, voltem-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025502-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUNA SALAME PANTOJA SCHIOSER OAB - SP305602 (ADVOGADO)

DELVIO JOSE DENARDI JUNIOR OAB - SP195721 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendência de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de 

Mato Grosso - SUFIS/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1025502-22.2017.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de 

Mato Grosso contra decisão que reconheceu a existência de 

descumprimento da liminar outrora concedida, e ordenou o seu fiel 

cumprimento. O Embargante alega que a decisão combatida extrapolou os 

limites da lide quanto ao pedido. É o necessário relato. Fundamento e 

decisão. Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance 

restrito, senão vejamos (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. Apesar das assertivas da parte 

Embargante, não vislumbro a existência de nenhum vício na decisão, o que 

torna evidente a pretensão em rediscutir matéria decidida contrariamente 

aos seus interesses na liminar, que, diga-se de passagem, não foi 

atacada por nenhum recurso. A pretensão deduzida nos presentes 

Embargos contém elementos meramente impugnativos, incabíveis à 

espécie. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA – NÃO 

CONFIGURAÇÃO – PRAZO DE CINCO ANOS – ART. 173, I, DO CTN – 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONSTITUIÇÃO NO PRAZO LEGAL – 

CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACORDÃO OBJURGADO – VÍCIOS 

INEXISTENTES – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. Não há 

quaisquer vícios a ser sanados no acórdão que entendeu pela 

inexistência de decadência do título exequendo, tendo em vista que o 

crédito tributário foi constituído dentro do prazo legal, pois não decorrido, 

no caso, o prazo de 5 (cinco) anos previsto no artigo 173, I, do Código 

Tributário Nacional. Não havendo omissão ou contradição no Acórdão 

recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, 

sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos. (MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 19/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018) De mais a mais, não há que se falar em fuga 

aos limites da lide, uma vez que o pedido inicial possui total congruência 

com o que foi decidido da liminar e reforçado na decisão embargada, daí 

porque a pretensão estatal não merece qualquer respaldo. ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, 

eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício os 

REJEITO, mantendo incólume a decisão embargada. Por fim, intime-se a 

Impetrante para comprovar em 05 dias o alegado na petição ID. n. 

13677741, haja vista que, embora haja menção a um documento anexo, 

não há nenhum documento juntado, o que inviabiliza a análise do aludido 

requerimento ( petição de descumprimento ). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017535-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. DE MELO EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDEA - MT (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INDEA/MT (IMPETRADO)

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E JULGAMENTO DE PROCESSOS 

DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - INDEA/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1017535-86.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por E.P. DE MELO EIRELI - EPP, 

neste ato representado por sua sócia proprietária, a Sr.ª Érika Patrícia de 

Melo, contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DO INSTITUTO 

DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA/MT 

e do CHEFE DA COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E JULGAMENTO DE 

PROCESSOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – INDEA/MT, ambos qualificados na exordial, objetivando 

a concessão da medida liminar para o fim de que seja determinada a 

suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 87552, bem como seja 

autorizada a Impetrante a continuar exercendo suas atividades sem os 

óbices abusivos e ilegais. Aduz, em síntese, que é empresa dedicada ao 

ramo do comércio varejista de produtos alimentícios em geral e atacadista 

de matérias-primas agrícolas, com objetivo social a exploração do ramo de 

comércio de compra e venda de cereais em geral (arroz, milho, feijão, 

soja, milheto, sorgo, caroço de algodão), produtos veterinários e 

agropecuários, não se tratando de atividade típica da medicina veterinária. 

Assevera que foi autuada por meio do Auto de Infração de nº 87552 no 

dia 09.05.2018, com fundamento no art. 41 e 51 da Lei nº 10.486/2016, 

exigindo que a mesma tenha em seu estabelecimento o “médico veterinário 

com anotação de responsabilidade técnica homologada pelo Conselho 

Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso - CRMVMT”. 

Ressalta que o referido ato é ilegal, haja vista que desde o ano de 2014 já 

havia conseguido a medida judicial para barrar a obrigatoriedade de não 

possuir registro no CRMV-MT, por meio do processo nº 

8980-44.2014.01.3600 tramitado na 1ª Vara Federal. Pontua que, além de 

configurar como ato de perseguição às atividades lícitas desenvolvidas, 

também configura flagrante afronta aos princípios do livre comércio e da 

livre iniciativa, contrariando o disposto no art. 5º, inciso II, da Constituição 

Federal, ao passo que não se trata de atividade exclusiva de médico 

veterinário, vindo a calhar a renovação da Licença junto ao INDEA/MT, 

impedindo seu direito líquido e certo ao exercício lícito da sua atividade 

comercial. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida 

liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar 

o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 
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outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que 

seja determinada a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 87552, 

bem como seja autorizada a Impetrante a continuar exercendo suas 

atividades sem os óbices abusivos e ilegais. Pois bem. Partindo de uma 

análise perfunctória dos fatos expostos e da documentação acostada, 

entendo que restam demonstrados os requisitos necessários para a 

concessão da medida liminar pleiteada. O requisito necessário para que 

uma empresa se registre no Conselho Profissional é de que a sua 

atividade-fim exercida seja exclusiva daquela especialidade profissional. 

Esse é o entendimento extraído do art. 1º da Lei nº 6.839/80, in verbis: 

“Art. 1º O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente 

habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades 

competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em 

razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem 

serviços a terceiros”. Ademais, a Lei nº 5.517/1968 estabeleceu em seus 

artigos 5º, 6º, 27 e 28 as atividades privativas de médicos veterinários, 

bem como as espécies de estabelecimentos que devem se inscrever nos 

quadros dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária e manter no 

local médico veterinário contratado, não incluindo, dentre tais 

estabelecimentos, os que comercializam produtos veterinários. Analisando 

perfunctoriamente os fatos expostos e a documentação acostada aos 

autos, notadamente pelo comprovante de inscrição e de situação 

cadastral (ID nº 13761422), verifica-se que a atividade desempenhada 

pela empresa-Impetrante gira em torno da comercialização de produtos 

agrícolas e alimentícios, não se dedicando, ao que me afigura neste limiar, 

à manipulação, transformação ou a fabricação destes produtos. Assim, 

tudo indica que a negativa de renovação da licença almejada pela 

Impetrante afronta ao seu direito de comercialização, bem como não se 

mostra razoável a aplicação das disposições elencadas na Lei nº 

5.517/68, que diz respeito a atividades privativas da Medicina Veterinária. 

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu 

que a venda de medicamentos veterinários não se encontram reservadas 

à atuação exclusiva do médico veterinário, senão vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. 

REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA. VENDA DE MEDICAMENTOS 

VETERINÁRIOS E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS. 

DESNECESSIDADE. LEI N. 5.517/68. ATIVIDADE BÁSICA NÃO 

COMPREENDIDA ENTRE AQUELAS PRIVATIVAMENTE ATRIBUÍDAS AO 

MÉDICO VETERINÁRIO. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS 

REPETITIVOS. 1. O registro da pessoa jurídica no conselho de fiscalização 

profissional respectivo faz-se necessário quando sua atividade básica, ou 

o serviço prestado a terceiro, esteja compreendida entre os atos 

privativos da profissão regulamentada, guardando isonomia com as 

demais pessoas físicas que também explorem as mesmas atividades. 2. 

Para os efeitos inerentes ao rito dos recursos repetitivos, deve-se firmar a 

tese de que, à míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de 

medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de 

fármacos no âmbito de um procedimento clínico - bem como a 

comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram 

reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim, as pessoas 

jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no 

respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à 

obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado. Precedentes. 3. 

No caso sob julgamento, o acórdão recorrido promoveu adequada 

exegese da legislação a respeito do registro de pessoas jurídicas no 

conselho profissional e da contratação de médico-veterinário, devendo, 

portanto, ser mantido. 4. Recurso especial a que se nega provimento. 

Acórdão submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, correspondente ao 

art. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – REsp: 1338942 SP 

2012/0170967-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 

26/04/2017, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/05/2017) 

– Destacamos. Não é outro o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE PRODUTOS 

VETERINÁRIOS - EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DE MÉDICO VETERINÁRIO 

RESPONSÁVEL E REGISTRO NO CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA - 

ILEGALIDADE DO ATO - INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

VETERINÁRIOS OU MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS - ORDEM CONCEDIDA - 

SENTENÇA RATIFICADA. O registro de empresa no Conselho Regional de 

Medicina Veterinária, nos termos dos artigos 5º e 6º da Lei nº 5.517/68, 

define-se pela natureza da atividade ou dos serviços por ela prestados. 

Não é necessária a inscrição no Conselho profissional, nem é obrigatória a 

presença de profissional médico veterinário, se a empresa não manipula 

produtos veterinários ou presta serviços de medicina veterinária a 

terceiros”. (ReeNec 30160/2010, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

28/07/2010, Publicado no DJE 10/08/2010). Demonstrado, portanto, o 

fumus boni iuris. Da mesma maneira evidencia-se o periculum in mora, na 

medida em que a manutenção do ato praticado pela autoridade coatora 

acarretará em diversos prejuízos à empresa-Impetrante, ainda mais pelo 

fato de não poder exercer regularmente as suas atividades. Assim, 

estando presentes os requisitos ensejadores para concessão da liminar, 

impõe-se o deferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada, determinando a 

suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 87552, bem como seja 

autorizada a Impetrante a continuar exercendo suas atividades, sem a 

necessidade de contratação de médico veterinário com anotação de 

responsabilidade técnica homologada pelo CRMV/MT, até ulterior decisão 

de mérito a ser proferida neste writ. Notifiquem-se pessoalmente as 

autoridades coatoras, enviando-lhes a segunda via da inicial, a fim de que, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-as do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7º, 

II da Lei nº 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo improrrogável de 

10 (dez) dias, vindo, conclusos (art. 12 e § único da Lei nº 12.016/09). 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo oficial plantonista. 

Cuiabá, 28 de junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017479-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERS ELIZANDRO JARBAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS - CARLOS MARC. 

AYC. CAMEPLO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - LUIZ CORREA DE MELLO 

NETO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1017479-53.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por ROGERS ELIZANDRO 

JARBAS contra ato tido por coator de lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DE 

GESTÃO DE PESSOAS e do SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE 

PESSOAS, todos devidamente qualificados, objetivando a concessão da 

medida antecipatória para que seja determinado à autoridade coatora que 

conceda o abono de permanência ao Impetrante, pois já preencheu os 

requisitos necessários para sua concessão. Aduz, em síntese, que é 

Delegado de Polícia do Estado de Mato Grosso desde 30.03.2007, 

conforme ato nº 548/2007, publicado em 21.02.2007, tendo requerido a 

concessão do benefício do abono de permanência, em razão de possuir 

tempo total de contribuição previdenciária de 11.008 (onze mil e oito) dias, 

equivalente a 30 anos, 01 mês e 28 dias, conforme estabelecido no artigo 

40, §19 da Constituição Federal, fruto da Emenda Constitucional n° 

41/2003, o que gerou o processo nº 84121/2018/MTPREV. Assevera que 

averbou o tempo de 14 anos, 01 mês e 29 dias de contribuição 

previdenciária recolhidos junto à Polícia Militar do Estado de São Paulo, de 

01.02.1993 a 29.03.2007, no cargo de Oficial PM, além do tempo de 11 

anos e 28 dias de contribuição previdenciária recolhidos junto à Policia 

Judiciaria Civil do Estado de Mato Grosso, de 30.03.2007 a 27.04.2018, no 

cargo de Delegado de Polícia e o tempo de 04 (quatro) anos e 11 (onze) 

meses de contribuição previdenciária recolhidos ao regime geral, de 

01.03.88 a 31.01.93. Relata que o parecer nº 1589/2018/SGP/SEGES 

emitiu simulação do seu tempo de contribuição e concluiu que o mesmo 

não tinha direito ao abono permanência por não possuir 30 (trinta) anos de 

contribuição, e mais, por possuir apenas 11 (onze) anos de atividade 
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policial, uma vez que desconsiderou o tempo de contribuição de 14 anos, 

01 mês e 29 dias recolhidos à Polícia Militar do Estado de São Paulo, 

devidamente averbados em Mato Grosso. Pontua que a decisão 

administrativa que indeferiu o pagamento de seu benefício abono de 

permanência é injusta, ilegal e fere direito líquido e certo, não lhe restando 

alternativa senão a propositura do presente mandamus. Escuda a 

pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de 

Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que 

seja determinado à autoridade coatora que conceda o abono de 

permanência ao Impetrante, pois já preencheu os requisitos necessários 

para sua concessão. Pois bem. Cumpre destacar que, neste momento 

processual, a pretensão do Impetrante encontra impedimento legal, 

consoante o disposto no art. 7º, §2º da Lei nº 12.016/09 c/c o art. 1º da 

Lei nº 9.494/97, que veda a concessão de medida liminar ou tutela 

antecipada visando à reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos, ou à concessão de aumento ou extensão de vantagens, como 

ora se transcreve: “Art. 7 (...). § 2º Não será concedida medida liminar que 

tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de 

mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. Neste 

sentido, tem se decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – LIMINAR – PAGAMENTO DE VERBA DE PRODUTIVIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE LIMINAR RELACIONADA A 

PAGAMENTO DE VALORES – INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 12016/09 – 

RECURSO PROVIDO. 1. Nos moldes do § 2º do art. 7º da Lei do Mandado 

de Segurança (Lei 12.016 de 2009) que não será concedida medida liminar 

que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de 

mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. 2. A 

discussão da questão em sede de mandado de segurança é viável, não 

sendo possível, no entanto, o deferimento da medida liminar”. (AI, 

61223/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 28/01/2014, Data da publicação no DJE 

03/02/2014) – Destacamos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E 

REFLEXOS - DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA ANTECIPADA – 

REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – 

PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA – VENCIMENTOS – VEDAÇÃO 

LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.494/97, ARTIGO 1º DA 

LEI Nº 8.437/92 E ARTIGO 7º,§2º DA LEI Nº 12.016/2009 – PRECEDENTES 

DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão de antecipação de 

tutela no presente recurso implica o pagamento imediato de horas extras, 

adicional noturno e seus reflexos, o que é expressamente vedado pelos 

artigos 1º da Lei nº 9.494/97, 1º da Lei nº 8.437/92 e 7º,§2º da Lei nº 

12.016/2009. 2. Ausente a demonstração dos requisitos do artigo 273 do 

CPC, não se concede tutela antecipada. 3. Recurso desprovido”. (TJMT, 

RAI 33572/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/10/2012, Publicado no DJE 06/09/2013) – 

Destacamos. Desta feita, o Impetrante, ao pretender que a autoridade tida 

por coatora seja compelida a proceder com o pagamento do benefício de 

abono de permanência em razão da comprovação do seu tempo de 

contribuição, busca, nitidamente, a concessão de vantagem, cuja 

pretensão esbarra na vedação legal das regras acima mencionadas. 

Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão 

da medida antecipatória, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifiquem-se pessoalmente as 

autoridades tidas por coatoras, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor 

desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006951-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS LINJARDI LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1006951-57.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para Cumprimento de 

Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência 

promovida por LAIS LINJARD LIMA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão da 

tutela provisória de urgência para o fim de ser determinado ao Requerido 

que cumpra com a sua obrigação político-constitucional de viabilizar 

imediatamente o fornecimento do medicamento denominado “Enoxiparina 

60 mg”, nos termos da prescrição de médico especialista (ID nº 

12298944). Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais). Em síntese, 

é o que merece registro. Compulsando os autos, verifica-se que o valor 

atribuído à causa pelo Requerente não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos. Dito isto, constato que o presente feito não 

pode ser submetido à análise e julgamento perante a Vara Especializada 

da Fazenda Pública, uma vez que, a teor do artigo 2º da Lei nº 

12.153/2009, “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos”. Corroborando com o acima exposto, 

dispõe a Resolução nº 004/2014/TP, in verbis: “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; (...) § 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 

2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às 

causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, 

exemplificadamente relativas a: (...) IX – anulatórias, declaratórias, 

monitórias, obrigações de fazer, de dar e de não fazer; X – indenizatórias; 

(...)” – Destacamos. Desta forma, preceitua o artigo 2º, §4º da Lei nº 

12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Ademais, verifica-se que 

a parte autora apresentou orçamentos do medicamento pleiteado para 

aquisição através de bloqueio. Cumpre ressaltar que, ainda que deferido o 

pleito da autora para assegurar o fornecimento do medicamento por 12 

(doze) meses, a competência ainda continua a ser do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, posto que não ultrapassa o teto do Juizado. ressalta-se, 

ainda, que em se tratando de incompetência absoluta, está poderá ser 

alegada de ofício, nos termos do art. 64, §1° do Código de Processo Civil 
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de 2015. 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. Assim, tendo-se em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante de 

todo o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o 

feito em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Capital, nos 

termos do art. 64 do CPC/2015. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 28 de Junho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017589-52.2018.8.11.0041
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CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO)

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE APLICAÇÃO (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO 

(IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PESSOAS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1017589-52.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de medida liminar impetrado por REGANE MARIA 

TENROLLER contra ato indigitado coator da lavra do SECRETÁRIO 

ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE 

PESSOAS, COORDENADOR DA COORDENADORIA DE APLICAÇÃO e do 

GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO, 

todos devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida 

liminar para que seja determinado às autoridades tidas por coatoras que 

analisem e deem uma manifestação técnica, bem como uma decisão final, 

no requerimento protocolado no dia 10.05.2016 (Protocolo nº 

230751/2016). Aduz, em apertada síntese, que é Analista Administrativo 

na Carreira dos Profissionais da Área Instrumental do Governo do Estado 

de Mato Grosso, sendo que solicitou, em 10.05.2016, a sua progressão 

horizontal para a classe ‘D’ por meio do Processo Administrativo nº 

230751/2016, nos termos da Lei nº 10.212/14. Pontua que até o presente 

momento não teve nenhuma resposta do seu pedido administrativo, sendo 

que foi protocolado há mais de 02 (dois) anos, estando na Gerência de 

Cargos, Carreiras e Remuneração para análise há muito tempo. Escuda a 

sua pretensão à vista dos requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de 

Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, cuida-se 

de Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter uma decisão 

para que seja determinado às autoridades tidas por coatoras que analisem 

e deem uma manifestação técnica, bem como uma decisão final, no 

requerimento protocolado no dia 10.05.2016 (Protocolo nº 230751/2016). 

Pois bem. Analisando detidamente os autos, em juízo de cognição sumária, 

entendo, prima facie, como demonstrada a fundamentação da impetração 

não só pelas alegações da peça vestibular, como também, pela 

documentação a ela acostada. Isso porque ficara constatado que a 

pretensão da Impetrante procede, porquanto, ao menos neste limiar que, 

de fato, a mesma protocolou no dia 10.05.2016 um requerimento 

solicitando a progressão horizontal, sendo que, por sua vez, até o 

presente momento não houve pronunciamento no mencionado processo 

administrativo (ID nº 13770133). A título de esclarecimento, insta salientar 

que com a edição da Emenda Constitucional nº 45/2004, que instituiu o 

inciso LXXVIII do art. 5º da CF, passou a ser considerada garantia 

constitucional, segundo o princípio da eficiência, a razoabilidade da 

duração dos processos no âmbito judicial e administrativo. Assim, 

vejamos: “LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação”. Do mesmo modo o artigo 2º da Lei nº 

9.784/99, que “Regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal”, estabelece, in verbis: “Art. 2o A 

Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência”. A garantia da razoável duração do processo, 

segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia 

constitucional é desdobramento do princípio do direito de ação, 

estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a tutela a ser 

realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, eficazmente, 

aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte, sendo que 

eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente. 

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como 

direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se 

podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, 

a conclusão de procedimento administrativo. Com efeito, impõe-se aos 

agentes administrativos o cumprimento estrito do dever de boa 

administração, e que por sua vez não se confunde com uma velocidade 

excessiva, nem com delongas demasiadas, em flagrante desrespeito a 

outros valores constitucional-processuais inerentes ao Estado 

Democrático de Direito. Nesse diapasão, compete à Administração Pública 

organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua 

jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental 

direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, 

observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. No mesmo sentido, trago à colação 

o entendimento do ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, in Direito 
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Administrativo Brasileiro, 19ª edição, p. 98: “Quando não houver prazo 

legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por 

um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, 

ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de 

poder, corrigível pela via judicial adequada, que tanto pode ser ação 

ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de 

segurança. Nesse caso, não cabe ao Poder Judiciário praticar o ato 

omitido pela Administração, mas, sim, impor sua prática, ou desde logo 

suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, 

violado pelo silêncio administrativo”. E, fazendo uma complementação ao 

acima estatuído, o ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, em 

sua obra Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2007, p. 24, anota 

que “vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não 

alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à 

coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos 

serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas 

a elas vinculadas”. Nesse contexto, a conclusão ditada pelo princípio da 

eficiência, é que a autoridade Impetrada, no exercício da atividade 

administrativa, deve se manifestar em tempo razoável acerca do pedido da 

Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a 

sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que a ausência de 

decisão final no processo administrativo protocolado sob o nº 

230751/2016 se mostra letárgico e despropositado, o que fatalmente fere 

dispositivo constante do provimento nº 56/2014 – CGJ e do artigo 49 da 

Lei Federal nº 9.784/1999, que prevê prazo máximo de 60 (sessenta) dias 

para proferir decisão de requerimentos de qualquer espécie. “Provimento 

nº. 56/2014-CGJ – considerando as tratativas das comissões de assuntos 

fundiários e registros públicos desta corregedoria geral de justiça sobre a 

necessidade de exigência de carta de anuência e a segurança jurídica 

que ela traz apara problemas de retificação de imóvel rural e averbação 

de georreferenciamento; [...] O prazo para emissão de carta de anuência 

pelo INTERMAT é de 60 (sessenta) dias contados da data de seu 

requerimento, desde que devidamente instruído com os documentos 

exigidos no item 6.3.4.4”. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

assim dispõe sobre assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. 

PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 

ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, 

DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1. Como se trata de 

mandado de segurança impetrado por servidor público civil distrital contra 

ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, 

consubstanciado na ausência de apreciação do requerimento 

administrativo do impetrante, visando a conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, deve-se analisar, 

tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, 

se a demora é, ou não, razoável. 2. No caso dos autos, a legislação não 

estabelece prazo para a Administração Pública responder requerimento de 

conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria 

voluntária, razão pela qual o operador do direito, diante da omissão 

legislativa, deve integrar a norma para definir qual seria o prazo adequado. 

3. Nos casos em que a lei não define um prazo para a conclusão do 

processo administrativo, é comum utilizar-se, por analogia, do prazo de 30 

(trinta) dias, previsto no artigo 173 da Lei Complementar Distrital n.º 

840/2011, e no artigo 49 da Lei Federal n.º 9.784/1999, aplicável aos atos 

e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta 

do Distrito Federal por autorização expressa da Lei Distrital n.º 

2.834/2001. 4. Todavia, o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável 

motivadamente por igual período, é exíguo para os processos 

administrativos referentes à aposentadoria de servidor público, porquanto 

se trata de feito complexo. Assim, deve-se admitir que tais processos 

sejam decididos em prazo maior. 5. De outro lado, a demora da autoridade 

impetrada em mais de 09 (nove) meses para decidir o pedido do impetrante 

viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e 

da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e 

certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento. 6. O 

reconhecimento judicial da omissão administrativa ilegal acarreta a 

concessão da segurança para determinar à autoridade impetrada que 

pratique o ato, exteriorizando a manifestação volitiva da Administração 

Pública, não sendo possível ao Judiciário intervir na esfera administrativa e 

proceder, desde logo, à conversão do tempo especial em comum e 

conceder a aposentadoria voluntária ao impetrante. 7. Segurança 

parcialmente concedida para determinar ao Secretário de Estado de Saúde 

do Distrito Federal que decida, no prazo de 15 (quinze) dias contados de 

sua intimação, o pedido do impetrante de conversão do tempo especial em 

comum para fins de aposentadoria voluntária, da forma como entender de 

direito”. (TJ-DF - MSG: 20150020078844, Relator: ROBERVAL CASEMIRO 

BELINATI, Data de Julgamento: 22/09/2015, Conselho Especial, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2015 . Pág.: 16). Presente, portanto, 

o fumus boni iuris, pois a análise do pedido administrativo em prazo 

razoável é corolário do princípio da eficiência, assim como da moralidade e 

da razoabilidade da Administração Pública, até porque os deveres 

decorrentes dos incisos do art. 5º têm como destinatários mais o Poder 

Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em 

particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a 

todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder. E 

corroborando com o acima exposto, trago à colação o entendimento 

firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. 

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A todos é assegurada a razoável duração do 

processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de 

garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração 

Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento 

administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao 

Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de 

assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram atingidos 

no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por 

motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, 

indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução 

num prazo razoável. 3. Ordem concedida.”. (MS 10.792/DF, Rel. Ministro 

HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10.05.2006, DJ 

21.08.2006 p. 228) – Destacamos. No mesmo sentido tem se posicionado 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 

DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - APLICAÇÃO DO PRAZO 

ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS 

NORMAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - RECURSO DESPROVIDO 

- SENTENÇA RATIFICADA. 1 - A demora injustificada da análise do 

procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e 

viola o princípio da duração razoável do processo. 2 - ''Em vista do 

princípio da hierarquia das normas, deve prevalecer o prazo estabelecido 

na Lei Estadual e não na Resolução''. (AI 112116/2014, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no 

DJE 06/07/2015)”. (Apelação / Remessa Necessária 116392/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. O periculum in 

mora resta evidente na medida em que a demora na análise do processo 

administrativo objeto da presente demanda acarretará em diversos 

prejuízos financeiros para si. Destarte, entendo presentes e verificados 

os requisitos exigidos para a concessão da liminar almejada no presente 

mandamus. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar às autoridades tidas por 

coatoras que analisem e deem uma manifestação técnica, bem como uma 

decisão final, no requerimento protocolado no dia 10.05.2016 (Protocolo nº 

230751/2016), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Deixo de fixar 

astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a 

obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no 

caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Notifiquem-se pessoalmente as 

autoridades coatoras, enviando-lhes a segunda via da inicial, a fim de que, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações de praxe, e, na 

oportunidade, intime-as do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº. 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, 

II da Lei nº. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao ilustre 

representante do Parquet, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09, para 

que se manifeste no presente feito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 136 de 347



conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, servindo 

esta decisão como mandado. Cuiabá/MT, 28 de junho de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005333-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO DE OLIVEIRA LIMA OAB - PE25263 (ADVOGADO)

ALEXANDRE DE ARAUJO ALBUQUERQUE OAB - PE25108 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR GERAL DO ESTADO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1005333-77.2018.8.11.0041 AUTOR: NORSA REFRIGERANTES S.A RÉU: 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO e outros Vistos, etc. 1. Trata-se de 

Ação de Antecipação de Penhora Com Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência, ajuizada por Norsa Refrigerantes S/A em face do Estado de 

Mato Grosso, que veio redistribuída da 4ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública de Cuiabá. 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. Insta 

ressaltar, que conforme resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso a Vara de Execução Fiscal da Capital tem a 

seguinte competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes dele decorrentes com exceção das ações referentes a débito 

fiscais não inseridos em dívida ativa.” 5. Cite-se e intime-se a parte 

requerida para, se manifestar sobre o pedido da tutela de urgência bem 

como para que informe se o débito em discussão já se encontra inscrito 

em dívida ativa para se evitar eventual nulidade, 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: 1008480-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS TAMOIOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (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 

1008480-14.2018.8.11.0041 AUTOR: AUTO PECAS TAMOIOS LTDA - EPP 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação 

Declaratória e Revisional de Débito Fiscal Com Pedido de Tutela Provisória 

de Urgência, ajuizada por Auto Peças Tamoio Ltda. em face do Estado de 

Mato Grosso, que veio redistribuída da 5ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública de Cuiabá. 2. É de ressaltar que nas ações de conhecimento, 

processada pelo rito comum é possível a antecipação dos efeitos da tutela 

de urgência pretendida no pedido inicial, na forma preconizada no art. 300, 

do CPC. 3. Desta forma, remeto a apreciação da antecipação de tutela 

para momento posterior a manifestação da parte contrária. 4. Cite-se e 

intime-se a parte requerida para, se manifestar sobre o pedido da tutela de 

urgência, no prazo de 10 (dez) dias. 5. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de junho de 

2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011166-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUBPROCURADOR - GERAL FISCAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1011166-76.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: MIKA DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA IMPETRADO: ILUSTRÍSSIMO SENHOR 

SUBPROCURADOR - GERAL FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e 

outros Vistos, etc. Mika da Amazônia Alimentos Ltda., nos autos 

qualificados, impetra o presente Mandado de Segurança com Pedido 

Liminar Inaldita Altera Pars contra ato indigitado coator do Subprocurador 

Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso, objetivando, liminarmente, a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão por 

ausência de notificação de decisão administrativa, e, alternativamente, 

pleiteia a nulidade dos créditos em virtude da não lavratura do Termo de 

Inscrição de Dívida Ativa, com a retirada do protesto de nº 4040022. Aduz, 

em síntese, que foi surpreendido pelo protesto da CDA nº 2017509531, 

oriundas dos DAR’s nº 9990707407194 e 9990698445572, sendo que foi 

realizado pedido nos Processos Administrativo Tributário, sob o protocolo 

nº 175439/2018. Alega que após vários deslocamentos junto a 

Procuradoria Geral do Estado para conseguir cópia integral dos 

processos, não obteve sucesso, além de afirmar que não existe forma de 

averiguar a constituição definitiva do crédito tributário, pela ausência de 

notificação e pelo desconhecimento do Termo de Inscrição em Dívida 

Ativa. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança. Junta 

documentos. Em cumprimento a determinação contida no despacho de id 

nº 12941431, a autoridade coatora prestou informações no id nº 

13381089 alegando que não procede a alegação de ausência de 

notificação, requerendo por fim a denegação da ordem. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento.Decido. Primeiramente cumpre salientar 

que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito do 

Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese, busca a parte 
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Impetrante a medida liminar para o fim de suspender a exigibilidade dos 

créditos tributários referentes aos DAR’s nº 9990707407194 e 

9990698445572 por ausência de notificação de decisão administrativa, e, 

alternativamente, pleiteia a nulidade dos créditos em virtude da não 

lavratura do Termo de Inscrição de Dívida Ativa, com a retirada do protesto 

de nº 4040022. Tratando-se de medida destinada à suspensão da 

exigibilidade de débito com a Fazenda pública, aplicam-se as regras do art. 

151, do Código Tributário nacional, in verbis: “Art. 151 – Suspendem a 

exigibilidade do crédito tributário: I – moratória; II – o depósito do seu 

montante integral; III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis 

reguladoras do processo tributário administrativo; IV – a concessão de 

medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida 

liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o 

parcelamento.” (grifo nosso) No caso, devem ser analisadas as hipóteses 

previstas nos incisos II e V, do supracitado artigo. Quanto à possibilidade 

de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do 

montante integral do valor exigido (inciso II, do art. 151, do CTN), vê-se que 

se trata de direito subjetivo conferido ex vi legis ao ora impetrante contra 

qual o impetrado, não pode se opor. Sobre o tema, eis a lição de Vladimir 

Passos de Freitas: “Prevista em norma geral editada pela União, a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do seu 

montante integral reveste-se de condição de direito assegurado ao sujeito 

passivo, sendo ineficazes os dispositivos da legislação ordinária que 

pretendam anulá-la. Porque configura um direito que se opõe à vontade da 

Fazenda Pública, - que se pressupõe pretenda o seu pagamento e não o 

depósito – é ele livremente exercitável, independentemente da 

concordância daquela, ou de medida judicial requerida especialmente para 

tal fim. Além disso, é direito exercitável até mesmo naqueles casos em que 

o tributo é pago pelo substituto tributário, o qual poderá ser judicialmente 

autorizado ou compelido, se necessário, a efetuar o depósito. Embora 

configure um direito livremente exercitável pelo sujeito passivo, uma vez 

exercido, o depósito produz efeitos que interferem no direito de ambas as 

partes: ao sujeito passivo fica assegurado o direito de discutir o crédito 

tributário, cuja exigibilidade fica suspensa, sem sofrer os atos executórios 

e, à Fazenda Pública, o direito de converter em renda o valor depositado, 

caso revele-se improcedente a pretensão daquele. Os direitos assim 

emergentes não podem ser prejudicados pela decisão unilateral de uma 

das partes, valendo dizer que o depósito ficará vinculado ao resultado da 

discussão que envolve o crédito tributário e, só depois de definitivamente 

decidida a questão é que se tornará disponível, quer para restituição ao 

sujeito passivo, se vencedor na lide, quer para conversão em renda da 

Fazenda Pública, se improcedente a demanda. (in Código Tributário 

Nacional Comentado. 4ª edição. editora RT – 2008. Pág 690/691). (sem 

destaque no original). No caso em exame, verifica-se que o impetrante não 

exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não realizou o depósito do 

montante integral do débito discutido. Dessa forma, não há que se 

suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do 

CTN. Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela 

antecipada (inciso V do art. 151 do CTN), frise-se, de início, que para a 

concessão de liminar deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 

fumus bonis iuris e periculum in mora. Assim, para que a suspensão da 

exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 

151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do 

direito do requerente verificada em situações nas quais se mostrarem 

patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que 

não se verifica nestes autos, uma vez que a impetrada acostou no id nº 

13381108 o comprovante de notificação ao impetrante, em ambos 

processos administrativos em discussão. No que concerne ao pedido 

alternativo, o mesmo não procede, haja vista que os pedidos dos 

protocolos se referem tão somente a requerimento de documentos, não 

havendo se falar, neste momento processual em nulidade dos créditos 

tributários. ISTO POSTO, e consoante fundamentação supra, INDEFIRO A 

LIMINAR vindicada. Colha-se parecer do Ministério Público no de 10 (dez) 

dias. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 26 de junho de 2018. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500383-87.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

NELSON GONZALES FILHO (EXECUTADO)

MATTHEW JAMES JANSEN (EXECUTADO)

ADM HOLDINGS, LLC (EXECUTADO)

MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES (EXECUTADO)

BERNARD ARTHUR HENNIES (EXECUTADO)

ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR OAB - PR40191 (ADVOGADO)

 

Vistos etc. 1. Para que seja apreciado o pleito de id nº 7801805, 

necessário se faz que a parte exequente acoste aos autos a CDA com as 

alterações almejadas. 2. Assim sendo, intime-se o exequente para que 

traga ao feito a CDA com as devidas alterações, no prazo de 10 (dez) 

dias. 3. Após, à conclusão. Cuiabá, 21 de julho de 2017. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500383-87.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

NELSON GONZALES FILHO (EXECUTADO)

MATTHEW JAMES JANSEN (EXECUTADO)

ADM HOLDINGS, LLC (EXECUTADO)

MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES (EXECUTADO)

BERNARD ARTHUR HENNIES (EXECUTADO)

ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR OAB - PR40191 (ADVOGADO)

 

Vistos etc. 1. Para que seja apreciado o pleito de id nº 7801805, 

necessário se faz que a parte exequente acoste aos autos a CDA com as 

alterações almejadas. 2. Assim sendo, intime-se o exequente para que 

traga ao feito a CDA com as devidas alterações, no prazo de 10 (dez) 

dias. 3. Após, à conclusão. Cuiabá, 21 de julho de 2017. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500383-87.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

NELSON GONZALES FILHO (EXECUTADO)

MATTHEW JAMES JANSEN (EXECUTADO)

ADM HOLDINGS, LLC (EXECUTADO)

MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES (EXECUTADO)

BERNARD ARTHUR HENNIES (EXECUTADO)

ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR OAB - PR40191 (ADVOGADO)

 

Vistos etc. 1. Para que seja apreciado o pleito de id nº 7801805, 

necessário se faz que a parte exequente acoste aos autos a CDA com as 

alterações almejadas. 2. Assim sendo, intime-se o exequente para que 

traga ao feito a CDA com as devidas alterações, no prazo de 10 (dez) 

dias. 3. Após, à conclusão. Cuiabá, 21 de julho de 2017. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500383-87.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

NELSON GONZALES FILHO (EXECUTADO)

MATTHEW JAMES JANSEN (EXECUTADO)

ADM HOLDINGS, LLC (EXECUTADO)

MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES (EXECUTADO)
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BERNARD ARTHUR HENNIES (EXECUTADO)

ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR OAB - PR40191 (ADVOGADO)

 

Vistos etc. 1. Para que seja apreciado o pleito de id nº 7801805, 

necessário se faz que a parte exequente acoste aos autos a CDA com as 

alterações almejadas. 2. Assim sendo, intime-se o exequente para que 

traga ao feito a CDA com as devidas alterações, no prazo de 10 (dez) 

dias. 3. Após, à conclusão. Cuiabá, 21 de julho de 2017. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500383-87.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

NELSON GONZALES FILHO (EXECUTADO)

MATTHEW JAMES JANSEN (EXECUTADO)

ADM HOLDINGS, LLC (EXECUTADO)

MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES (EXECUTADO)

BERNARD ARTHUR HENNIES (EXECUTADO)

ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR OAB - PR40191 (ADVOGADO)

 

Vistos etc. 1. Para que seja apreciado o pleito de id nº 7801805, 

necessário se faz que a parte exequente acoste aos autos a CDA com as 

alterações almejadas. 2. Assim sendo, intime-se o exequente para que 

traga ao feito a CDA com as devidas alterações, no prazo de 10 (dez) 

dias. 3. Após, à conclusão. Cuiabá, 21 de julho de 2017. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500383-87.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

NELSON GONZALES FILHO (EXECUTADO)

MATTHEW JAMES JANSEN (EXECUTADO)

ADM HOLDINGS, LLC (EXECUTADO)

MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES (EXECUTADO)

BERNARD ARTHUR HENNIES (EXECUTADO)

ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR OAB - PR40191 (ADVOGADO)

 

Vistos etc. 1. Para que seja apreciado o pleito de id nº 7801805, 

necessário se faz que a parte exequente acoste aos autos a CDA com as 

alterações almejadas. 2. Assim sendo, intime-se o exequente para que 

traga ao feito a CDA com as devidas alterações, no prazo de 10 (dez) 

dias. 3. Após, à conclusão. Cuiabá, 21 de julho de 2017. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500383-87.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

NELSON GONZALES FILHO (EXECUTADO)

MATTHEW JAMES JANSEN (EXECUTADO)

ADM HOLDINGS, LLC (EXECUTADO)

MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES (EXECUTADO)

BERNARD ARTHUR HENNIES (EXECUTADO)

ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR OAB - PR40191 (ADVOGADO)

 

Vistos etc. 1. Para que seja apreciado o pleito de id nº 7801805, 

necessário se faz que a parte exequente acoste aos autos a CDA com as 

alterações almejadas. 2. Assim sendo, intime-se o exequente para que 

traga ao feito a CDA com as devidas alterações, no prazo de 10 (dez) 

dias. 3. Após, à conclusão. Cuiabá, 21 de julho de 2017. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500383-87.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

NELSON GONZALES FILHO (EXECUTADO)

MATTHEW JAMES JANSEN (EXECUTADO)

ADM HOLDINGS, LLC (EXECUTADO)

MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES (EXECUTADO)

BERNARD ARTHUR HENNIES (EXECUTADO)

ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR OAB - PR40191 (ADVOGADO)

 

Vistos etc. 1. Para que seja apreciado o pleito de id nº 7801805, 

necessário se faz que a parte exequente acoste aos autos a CDA com as 

alterações almejadas. 2. Assim sendo, intime-se o exequente para que 

traga ao feito a CDA com as devidas alterações, no prazo de 10 (dez) 

dias. 3. Após, à conclusão. Cuiabá, 21 de julho de 2017. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002291-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGDA MARIA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT0012024A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL Autuação 02/02/2018 Última distribuição 05/02/2018 Valor da 

causa R$ 60.000,00 AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA Nº 1002291-20.2018.8.11.0041 REQTE: AGDA MARIA DE 

FREITAS - CPF Nº 551.560.101-72 REQDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 785 

Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA, proposta via PJe em 02/02/2018, inicialmente 

perante o Juízo da Primeira Vara Espec. da Fazenda Pública de Cuiabá, 

por AGDA MARIA DE FREITAS - CPF Nº 551.560.101-72, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, qualificados na exordial, na qual pretende a 

antecipação da tutela jurisdicional para que seja determinada a sustação 

dos protestos constantes das CDA’s nº. 966415, 1105720 e 1389357, 

independente de caução, conforme autoriza o Art. 300, § 1º do CPC/2015, 

com a imposição de multa diária pelo descumprimento da obrigação. 

Ampara a sua pretensão à concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela à vista dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. No 

mérito, requer que seja declarada a inexistência de débitos atribuídos à 

Requerente, tornando definitiva a antecipação concedida e ainda, seja o 

Município Requerido condenado ao pagamento à Autora no valor de R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais), a título de danos morais, bem como 

condenado a pagar todos os ônus pertinentes à sucumbência, 

nomeadamente honorários advocatícios no patamar máximo de 20% (vinte 

por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Requerente ou, não 

sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do Art. 85, § 2º do CPC/2015 – ID 11600714. Junto à inicial trouxe 

os documentos de ID’s n.ºs 11600717, 11600737, 11600746, 11600745, 

11600757, 11600764, 11600750, 11600772. À causa foi atribuído o valor 

de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Na data de 02/02/2018, o Juízo da 
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Primeira Vara Espec. da Fazenda Pública de Cuiabá proferiu decisão, na 

qual DECLAROU de ofício a sua incompetência absoluta para processar e 

jugar esta ação, declinando em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública – ID 11605591. Em 05/02/2018 os autos foram redistribuídos a este 

Juízo – Evento n. 14494546, vindo à conclusão em 15/02/2018 – Evento n. 

14594995. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, quanto 

ao pedido concessão da Gratuidade da Justiça, sabe-se que não há 

discussão quanto à possibilidade da concessão do benefício, mormente 

quando tal direito também está previsto expressamente no Art. 98 do 

CPC/2015, in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” (negritei). Sabe-se que quanto à 

PESSOA NATURAL o seu estado de necessidade é presumido juris 

tantum, nos termos do § 3º do Art. 99 do CPC/2015, sendo que o ônus de 

provar a inexistência ou o desaparecimento da condição da necessidade 

é da Parte Adversa, ex vi Art. 99, § 3º do CPC/2015, verbis: “Art. 99. O 

pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...). § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” (negritei). Ademais, para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, basta a simples 

afirmação na própria petição inicial ou no curso do processo, do estado de 

necessidade da parte, não dependendo a sua concessão de declaração 

firmada de próprio punho pelo hipossuficiente. Nesse sentido, a 

jurisprudência pátria é pacífica, ex vi: “APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO 

AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, DE ACORDO COM O ART. 4°, § 1°, DA LEI N° 1.060/50, DEVE 

SER CONCEDIDA MEDIANTE SIMPLES AFIRMAÇÃO DA PARTE DE QUE 

NÃO ESTÁ EM CONDIÇÕES DE PAGAR AS CUSTAS DO PROCESSO E OS 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO, SEM PREJUÍZO PRÓPRIO OU DE SUA 

FAMÍLIA. MILITA EM FAVOR DO PETICIONÁRIO PRESUNÇÃO JURIS 

TANTUM, A QUAL, SOMENTE COM PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO, A 

CARGO DA OUTRA PARTE, PODE DESAPARECER. (...). NO CASO 

CONCRETO, A PARTE IMPUGNANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE 

ERA SEU. BENEFÍCIO MANTIDO. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. 

UNÂNIME. (TJRS, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Apelação Cível Nº 70068634898, Julgado em 

08/06/2016). “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITO LEGAL 

PARA A CONCESSÃO À PESSOA FÍSICA. SIMPLES AFIRMAÇÃO DO 

ESTADO DE POBREZA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, LXXIV, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTS. 4º E 5º DA LEI Nº 1.060/50. 

RECURSO PROVIDO. Para a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária basta a simples afirmação da parte de que não tem condições de 

arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem 

prejuízo próprio ou de sua família.” (TJMT, Primeira Câmara Cível, Des. 

Adilson Polegato de Freitas, AI 152017/2013, Julgado em 20/05/2014, 

Publicado no DJE 26/05/2014). (negritei). Por tais fundamentos, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, nos termos do Art. 98 do CPC/2015, para 

determinar ao Sr. Gestor Judicial que promova às anotações na 

Distribuição deste processo eletrônico, dentro do Sistema PJe. A 

pretensão liminar da Requerente cinge-se na concessão de antecipação 

dos efeitos da tutela jurisdicional, para que seja determinada a sustação 

dos protestos oriundos do 4º Serviço Notarial de Cuiabá, referentes às 

CDAs nº. 966415, 1105720 e 1389357 – ID 11600750. Pois bem. Sabe-se 

que o CPC/2015, em seu artigo 300, dispõe que: “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidencie a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” ou seja, 

determina que o Juízo poderá conceder a tutela antecipada, desde que 

presentes prova inequívoca do direito pleiteado, fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No mesmo sentido, a doutrina de 

JAMES MARINS: "Nossos tribunais são sensíveis ao juízo de 

verossimilhança para a concessão da tutela antecipada, já havendo se 

manifestado de forma clara a respeito do tema: 'Se não há 

verossimilhança do que é alegado, não pode o juiz antecipar aquilo que, na 

verdade, poderá não ser concedido na sentença definitiva. É de 

atentar-se que com a antecipação se dá a eficácia executiva provisória 

uma possível decisão favorável à parte requerente do pedido de tutela 

antecipada'."[1] No caso presente, quanto ao pedido de antecipação da 

tutela, extrai-se dos autos que, para comprovar a irregularidade dos 

créditos tributários protestados, a Requerente juntou aos autos os 

seguintes documentos: a) Cartão de Protocolo datado de 19/01/2008 

expedido pela Sec. Municipal de Administração do Município de Cuiabá – ID 

11600764; b) Requerimento de cancelamento de débito e baixa, 

reportando-se ao primeiro, datado de 16/01/2018 – ID 11600772; c) 

Certidão Positiva de Protesto oriunda do 4º Serviço Notarial de Cuiabá, 

expedida em 10/01/2018 – ID 11600750. Em que pese o longo lapso 

temporal entre o primeiro pedido de cancelamento da sua inscrição CM 

91811, junto ao Cadastro Municipal de Contribuintes do ISSQN, para a sua 

reiteração após dez anos, ocorrida somente em razão ao protesto 

efetivado, evidenciando-se a desídia do Município Requerido, verifica-se 

da CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTO oriunda do 4º Serviço Notarial de 

Cuiabá, de ID 11600750, que não é possível a este Juízo extrair que os 

créditos protestados oriundos das CDAs nºs 966415, 1105720 e 1389357 

guardam relação direta com o fatos narrados na inicial, ou seja, se 

realmente derivaram do não pagamento do ISSQN após o primeiro pedido 

administrativo de cancelamento da inscrição como Contribuinte em 2008. 

Com efeito, constata-se que da referida Certidão não consta a natureza 

das dívidas tributárias que deu origem aos protestos que se pretende ver 

sustados em sede de antecipação de tutela, restando não demonstrado de 

forma inequívoca alguma irregularidade ou nulidade das referidas CDA’s, 

as quais por força do Art. 3º da Lei nº 6.830/1980 (LEF) gozam da 

presunção juris tantum de validade, v.g., certeza e liquidez, cumprindo à 

Requerente ilidir a presunção relativa por ‘prova inequívoca’, não 

preenchendo o requisito do fumus boni iuris necessário para concessão 

da tutela antecipada, 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 prova 

inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.” 

(negritei). Além disso, observa-se ainda da referida Certidão Positiva, 

emitida em 10/01/2018, que os protestos das CDA’s ocorreram em 

15/05/2017, e que somente decorridos mais de oito meses é que a 

Requerente procurou o Município Requerido para reiterar seu pedido de 

cancelamento, dessa forma não preenchendo o requisito do periculum in 

mora necessário para concessão da tutela provisória antecipada. Por tais 

fundamentos e uma vez que não foi demonstrado ‘inequívocamente’ que 

as CDA’s protestadas referem-se aos fatos narrados na inicial (ISSQN e 

cancelamento anterior de inscrição da Contribuinte), as quais sequer 

foram apresentadas em Juízo, e uma vez que quando se propôs esta 

ação já haviam se passado mais de oito meses da efetivação do protesto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela provisória antecipada, quanto 

ao efeito suspensivo do protesto e negativação creditícia, nos termos do 

Art. 300 do CPC/2015 c/c Art. 3º, Parágr. único da Lei nº 6.830/1980 

(LEF). CITE-SE e INTIME-SE o Município Requerido - PJe e pessoalmente, 

na pessoa do Sr. Procurador Geral Municipal, Dr. Luiz Antônio Possas de 

Carvalho, para querendo, apresentar a sua defesa no prazo legal. 

Decorrido o prazo acima, com ou sem contestação, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO. 

INTIME-SE a Requerente e seu Advogado (PJe e DJe). PUBLIQUE-SE (DJe). 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 28 de junho de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito em Substituição 

Legal prn [1]. in Direito processual tributário brasileiro: administrativo e 

judicial. 2. ed., São Paulo: Dialética, 2002, p. 491. Processo: 

1016607-72.2017.8.11.0041 Autuação 02/02/2018 Última distribuição 

05/02/2018 Valor da causa R$ 60.000,00 AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO FISCAL C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA Nº 1002291-20/2018.8.11.0041 

REQUERENTE: AGDA MARIA DE FREITAS - CPF Nº 551.560.101-72 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 11010 Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL C/ INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, proposta 

eletronicamente – PJe em 02/02/2018, inicialmente no Juízo da Primeira 

Vara Espec. da Fazenda Pública de Cuiabá, por AGDA MARIA DE FREITAS 

- CPF Nº 551.560.101-72 em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

qualificados na exordial, em que pretende a antecipação da tutela 

jurisdicional para que seja determinada a sustação dos protestos 

constantes das CDAs nº. 966415, 1105720 e 1389357, independente de 

caução (CPC/2015, Art. 300, § 1º), com a imposição de multa diária pelo 

descumprimento da obrigação. No mérito, seja declarada a inexistência de 

débitos atribuídos à Autora, tornando definitiva a liminar eventualmente 

concedida e ainda, seja o Requerido condenado ao pagamento à Autora 

no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais. Por 

fim, seja o Requerido condenado a pagar todos os ônus pertinentes à 

sucumbência, nomeadamente honorários advocatícios no patamar máximo 
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de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Autora 

ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa 

(CPC/2015, Art. 85, § 2º) . Ampara a sua pretensão à concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela à vista dos requisitos do fumus boni iuris 

e periculum in mora – ID 11600714. Junto à inicial trouxe os documentos 

ID’s n.ºs 11600717, 11600737, 11600746, 11600745, 11600757, 

11600764, 11600750, 11600772. À causa foi atribuído o valor de R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais). Na data de 02/02/2018 o Juízo da Primeira 

Vara Espec. da Fazenda Pública de Cuiabá proferiu decisão na qual, de 

ofício, DECLAROU a incompetência absoluta do Juízo para processar e 

jugar esta ação, declinando da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública – ID 11605591. Em 05/02/2018 os autos foram 

redistribuídos a este Juízo – Evento n. 14494546, vindo à conclusão em 

15/02/2018 – Evento n. 14594995. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

A pretensão inicial da Requerente cinge-se na concessão de antecipação 

dos efeitos da tutela jurisdicional para que seja determinada a sustação 

dos protestos oriundos do 4º Serviço Notarial de Cuiabá referentes às 

CDAs nº. 966415, 1105720 e 1389357 - ID11600750. Preliminarmente, 

quanto ao pedido concessão da Gratuidade da Justiça, postulado pelo 

Autor quando da distribuição da presente Ordinária, não há discussão 

quanto à possibilidade da concessão do benefício, mormente quando tal 

direito também está previsto expressamente no Art. 98 do novo Código de 

Processo Civil, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. (negritei). Sabe-se que quanto à 

PESSOA NATURAL o seu estado de miserabilidade é presumido, juris 

tantum, nos termos do § 3º do Art. 99 do C.P.C./2015, sendo que o ônus 

de provar a inexistência ou o desaparecimento da condição de pobreza é 

da parte adversa, ex vi. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode 

ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso 

de terceiro no processo ou em recurso. (...). § 3o Presume-se verdadeira 

a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 

Ademais, para a concessão do benefício da gratuidade, basta a simples 

afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, do estado 

pobreza pela parte, não dependendo a sua concessão de declaração 

firmada de próprio punho pelo hipossuficiente. Nesse sentido, a 

jurisprudência é pacífica, ex vi: “APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, DE ACORDO COM O ART. 4°, § 1°, DA LEI N° 1.060/50, DEVE 

SER CONCEDIDA MEDIANTE SIMPLES AFIRMAÇÃO DA PARTE DE QUE 

NÃO ESTÁ EM CONDIÇÕES DE PAGAR AS CUSTAS DO PROCESSO E OS 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO, SEM PREJUÍZO PRÓPRIO OU DE SUA 

FAMÍLIA. MILITA EM FAVOR DO PETICIONÁRIO PRESUNÇÃO JURIS 

TANTUM, A QUAL, SOMENTE COM PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO, A 

CARGO DA OUTRA PARTE, PODE DESAPARECER. (...). NO CASO 

CONCRETO, A PARTE IMPUGNANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE 

ERA SEU. BENEFÍCIO MANTIDO. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. 

UNÂNIME. (TJRS, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Apelação Cível Nº 70068634898, Julgado em 

08/06/2016). “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITO LEGAL 

PARA A CONCESSÃO À PESSOA FÍSICA. SIMPLES AFIRMAÇÃO DO 

ESTADO DE POBREZA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, LXXIV, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTS. 4º E 5º DA LEI Nº 1.060/50. 

RECURSO PROVIDO. Para a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária basta a simples afirmação da parte de que não tem condições de 

arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem 

prejuízo próprio ou de sua família.” (TJMT, DES. ADILSON POLEGATO DE 

FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, AI 152017/2013, Julgado em 

20/05/2014, Publicado no DJE 26/05/2014). Por tais fundamentos, DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, nos termos do Art. 98 do C.P.C./2015, para 

determinar à Distribuição que promova às anotações de praxe. No que 

concerne às alegações da Requerente pretendendo a antecipação da 

tutela, extrai-se dos autos que buscando comprovar o seu alegado juntou 

aos autos os seguintes documentos: a) Cartão de Protocolo (Sec. 

Municipal de Administração) – ID 11600764 e b) Certidão Positiva de 

Protesto oriunda do 4º Serviço Notarial de Cuiabá - 11600750. No presente 

caso, não obstante a Requerente tenha juntado aos autos Certidão 

Positiva de Protesto oriunda do 4º Serviço Notarial de Cuiabá – 11600750, 

verifica-se que não é possível extrair do referido documento que os 

débitos protestados oriundos das CDAs nº. 966415, 1105720 e 1389357 

guardam quaisquer relação com o fatos narrados na inicial, isso porque da 

referida Certidão não consta a natureza de dívida tributária que deu origem 

aos protestos que se pretende ver sustados em sede de antecipação de 

tutela. Assim, ad cautelam, face ao disposto no Art. 6º, INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal, através do Sr. Procurador Geral do Município 

de Cuiabá ou quem estiver o substituindo, para se manifestar nos autos, 

no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo acima, CERTIFIQUE e 

REMETAM-SE estes autos imediatamente à conclusão. CUMPRA-SE. 

Cuiabá, 18 de junho 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito prn

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002291-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGDA MARIA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT0012024A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO Autuação 02/02/2018 Última distribuição 05/02/2018 

Valor da causa R$ 60.000,00 AÇÃO DECL. DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA Nº 1002291-20.2018.8.11.0041 REQTE: AGDA MARIA DE 

FREITAS - CPF Nº 551.560.101-72 REQDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 785 

Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA, proposta via PJe em 02/02/2018, inicialmente 

perante o Juízo da Primeira Vara Espec. da Fazenda Pública de Cuiabá, 

por AGDA MARIA DE FREITAS - CPF Nº 551.560.101-72, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, qualificados na exordial, na qual pretende a 

antecipação da tutela jurisdicional para que seja determinada a sustação 

dos protestos constantes das CDA’s nº. 966415, 1105720 e 1389357, 

independente de caução, conforme autoriza o Art. 300, § 1º do CPC/2015, 

com a imposição de multa diária pelo descumprimento da obrigação. 

Ampara a sua pretensão à concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela à vista dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. No 

mérito, requer que seja declarada a inexistência de débitos atribuídos à 

Requerente, tornando definitiva a antecipação concedida e ainda, seja o 

Município Requerido condenado ao pagamento à Autora no valor de R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais), a título de danos morais, bem como 

condenado a pagar todos os ônus pertinentes à sucumbência, 

nomeadamente honorários advocatícios no patamar máximo de 20% (vinte 

por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Requerente ou, não 

sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do Art. 85, § 2º do CPC/2015 – ID 11600714. Junto à inicial trouxe 

os documentos de ID’s n.ºs 11600717, 11600737, 11600746, 11600745, 

11600757, 11600764, 11600750, 11600772. À causa foi atribuído o valor 

de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Na data de 02/02/2018, o Juízo da 

Primeira Vara Espec. da Fazenda Pública de Cuiabá proferiu decisão, na 

qual DECLAROU de ofício a sua incompetência absoluta para processar e 

jugar esta ação, declinando em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública – ID 11605591. Em 05/02/2018 os autos foram redistribuídos a este 

Juízo – Evento n. 14494546, vindo à conclusão em 15/02/2018 – Evento n. 

14594995. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, quanto 

ao pedido concessão da Gratuidade da Justiça, sabe-se que não há 

discussão quanto à possibilidade da concessão do benefício, mormente 

quando tal direito também está previsto expressamente no Art. 98 do 

CPC/2015, in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” (negritei). Sabe-se que quanto à 

PESSOA NATURAL o seu estado de necessidade é presumido juris 

tantum, nos termos do § 3º do Art. 99 do CPC/2015, sendo que o ônus de 

provar a inexistência ou o desaparecimento da condição da necessidade 

é da Parte Adversa, ex vi Art. 99, § 3º do CPC/2015, verbis: “Art. 99. O 

pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...). § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” (negritei). Ademais, para a 
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concessão do benefício da gratuidade da justiça, basta a simples 

afirmação na própria petição inicial ou no curso do processo, do estado de 

necessidade da parte, não dependendo a sua concessão de declaração 

firmada de próprio punho pelo hipossuficiente. Nesse sentido, a 

jurisprudência pátria é pacífica, ex vi: “APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO 

AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, DE ACORDO COM O ART. 4°, § 1°, DA LEI N° 1.060/50, DEVE 

SER CONCEDIDA MEDIANTE SIMPLES AFIRMAÇÃO DA PARTE DE QUE 

NÃO ESTÁ EM CONDIÇÕES DE PAGAR AS CUSTAS DO PROCESSO E OS 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO, SEM PREJUÍZO PRÓPRIO OU DE SUA 

FAMÍLIA. MILITA EM FAVOR DO PETICIONÁRIO PRESUNÇÃO JURIS 

TANTUM, A QUAL, SOMENTE COM PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO, A 

CARGO DA OUTRA PARTE, PODE DESAPARECER. (...). NO CASO 

CONCRETO, A PARTE IMPUGNANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE 

ERA SEU. BENEFÍCIO MANTIDO. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. 

UNÂNIME. (TJRS, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Apelação Cível Nº 70068634898, Julgado em 

08/06/2016). “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITO LEGAL 

PARA A CONCESSÃO À PESSOA FÍSICA. SIMPLES AFIRMAÇÃO DO 

ESTADO DE POBREZA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, LXXIV, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTS. 4º E 5º DA LEI Nº 1.060/50. 

RECURSO PROVIDO. Para a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária basta a simples afirmação da parte de que não tem condições de 

arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem 

prejuízo próprio ou de sua família.” (TJMT, Primeira Câmara Cível, Des. 

Adilson Polegato de Freitas, AI 152017/2013, Julgado em 20/05/2014, 

Publicado no DJE 26/05/2014). (negritei). Por tais fundamentos, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, nos termos do Art. 98 do CPC/2015, para 

determinar ao Sr. Gestor Judicial que promova às anotações na 

Distribuição deste processo eletrônico, dentro do Sistema PJe. A 

pretensão liminar da Requerente cinge-se na concessão de antecipação 

dos efeitos da tutela jurisdicional, para que seja determinada a sustação 

dos protestos oriundos do 4º Serviço Notarial de Cuiabá, referentes às 

CDAs nº. 966415, 1105720 e 1389357 – ID 11600750. Pois bem. Sabe-se 

que o CPC/2015, em seu artigo 300, dispõe que: “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidencie a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” ou seja, 

determina que o Juízo poderá conceder a tutela antecipada, desde que 

presentes prova inequívoca do direito pleiteado, fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No mesmo sentido, a doutrina de 

JAMES MARINS: "Nossos tribunais são sensíveis ao juízo de 

verossimilhança para a concessão da tutela antecipada, já havendo se 

manifestado de forma clara a respeito do tema: 'Se não há 

verossimilhança do que é alegado, não pode o juiz antecipar aquilo que, na 

verdade, poderá não ser concedido na sentença definitiva. É de 

atentar-se que com a antecipação se dá a eficácia executiva provisória 

uma possível decisão favorável à parte requerente do pedido de tutela 

antecipada'." [1] No caso presente, quanto ao pedido de antecipação da 

tutela, extrai-se dos autos que, para comprovar a irregularidade dos 

créditos tributários protestados, a Requerente juntou aos autos os 

seguintes documentos: a) Cartão de Protocolo datado de 19/01/2008 

expedido pela Sec. Municipal de Administração do Município de Cuiabá – ID 

11600764; b) Requerimento de cancelamento de débito e baixa, 

reportando-se ao primeiro, datado de 16/01/2018 – ID 11600772; c) 

Certidão Positiva de Protesto oriunda do 4º Serviço Notarial de Cuiabá, 

expedida em 10/01/2018 – ID 11600750. Em que pese o longo lapso 

temporal entre o primeiro pedido de cancelamento da sua inscrição CM 

91811, junto ao Cadastro Municipal de Contribuintes do ISSQN, para a sua 

reiteração após dez anos, ocorrida somente em razão ao protesto 

efetivado, evidenciando-se a desídia do Município Requerido, verifica-se 

da CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTO oriunda do 4º Serviço Notarial de 

Cuiabá, de ID 11600750, que não é possível a este Juízo extrair que os 

créditos protestados oriundos das CDAs nºs 966415, 1105720 e 1389357 

guardam relação direta com o fatos narrados na inicial, ou seja, se 

derivaram do não pagamento do ISSQN. Com efeito, constata-se que da 

referida Certidão não consta a natureza das dívidas tributárias que deu 

origem aos protestos que se pretende ver sustados em sede de 

antecipação de tutela, restando não demonstrado de forma inequívoca 

alguma irregularidade ou nulidade das referidas CDA’s, as quais por força 

do Art. 3º da Lei nº 6.830/1980 (LEF) gozam da presunção de validade, 

certeza e liquidez juris tatum, cumprindo à Requerente ilidir a presunção 

relativa por ‘prova inequívoca’, não preenchendo o requisito do fumus boni 

iuris necessário para concessão da tutela antecipada, 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 prova inequívoca, a cargo do executado ou 

de terceiro, a quem aproveite.” (negritei). Além disso, observa-se ainda da 

referida Certidão Positiva, emitida em 10/01/2018, que os protestos das 

CDA’s ocorreram em 15/05/2017, e que somente decorridos mais de oito 

meses é que a Requerente procurou o Município Requerido para reiterar 

seu pedido de cancelamento, dessa forma não preenchendo o requisito do 

periculum in mora necessário para concessão da tutela provisória 

antecipada. Por tais fundamentos e uma vez que não foi demonstrado 

‘inequívocamente’ que as CDA’s protestadas referem-se aos fatos 

narrados na inicial (ISSQN e cancelamento anterior de inscrição da 

Contribuinte), as quais sequer foram apresentadas em Juízo, e uma vez 

que quando se propôs esta ação já haviam se passado mais de oito 

meses da efetivação do protesto, INDEFIRO o pedido de antecipação da 

tutela provisória antecipada, quanto ao efeito suspensivo do protesto e 

negativação creditícia, nos termos do Art. 300 do CPC/2015 c/c Art. 3º, 

Parágr. único da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CITE-SE e INTIME-SE o Município 

Requerido - PJe e pessoalmente, na pessoa do Sr. Procurador Geral 

Municipal, Dr. Luiz Antônio Possas de Carvalho, para querendo, 

apresentar a sua defesa no prazo legal. Decorrido o prazo acima, com ou 

sem contestação, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO. INTIME-SE a Requerente e seu 

Advogado (PJe e DJe). PUBLIQUE-SE (DJe). Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 28 de junho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito em Substituição Legal prn [1]. in Direito processual 

tributário brasileiro: administrativo e judicial. 2. ed., São Paulo: Dialética, 

2002, p. 491.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004203-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO AZAMBUJA DE VILHENA (EXECUTADO)

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. FISC. MUNIC. Nº 1004203-86.2017.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 15/02/2017 15:30:20 EXEQUENTE: Cuiabá Prefeitura 

Municipal EXECUTADO: PAULO ROBERTO AZAMBUJA DE VILHENA CPF: 

346.478.641-20 CDA's Nº 's 1024358; 1212714. VALOR DA CAUSA: R$ 

7.558,28 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente 

ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do 

CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 
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dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 20 de junho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018607-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA DE SOUZA BRANDAO NETA MAGALHAES (EXECUTADO)

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. FIS. MUNIC. Nº 1018607-79.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 27/10/2016 17:17:42 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADA: MARIANA DE SOUZA BRANDÃO NETA 

MAGALHÃES - CPF nº 984.116.831-68 Nº da CDA 909261 – 1010068 – 

1165801 - 1340317 VALOR DA CAUSA: R$ 2.416,30 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) 

CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de 

IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN [1] 

c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015 [2]. ISTO POSTO, com 

fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 

do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. 

Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[1] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pela Executada, com as baixas e 

anotações de estilo. CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 7º A adesão considera-se 

formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira 

parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos honorários 

advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo 

exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da 

Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto 

no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento 

será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - 

DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018607-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA DE SOUZA BRANDAO NETA MAGALHAES (EXECUTADO)

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. FIS. MUNIC. Nº 1018607-79.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 27/10/2016 17:17:42 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADA: MARIANA DE SOUZA BRANDÃO NETA 

MAGALHÃES - CPF nº 984.116.831-68 Nº da CDA 909261 – 1010068 – 

1165801 - 1340317 VALOR DA CAUSA: R$ 2.416,30 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) 

CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de 

IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN [1] 

c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015 [2]. ISTO POSTO, com 

fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 

do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. 

Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 
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pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[1] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pela Executada, com as baixas e 

anotações de estilo. CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 7º A adesão considera-se 

formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira 

parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos honorários 

advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo 

exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da 

Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto 

no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento 

será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - 

DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004842-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RRJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

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. FISC. MUNIC. Nº 1004842-41.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 11/04/2016 14:37:35 EXEQUENTE: Cuiabá Prefeitura 

Municipal EXECUTADA: RRJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

CNPJ: 11.893.381/0001-0 CDA's Nº's 835071/2013; 1062032/2014; 

1224684/2015. VALOR DA CAUSA: R$ 9.964,27 SENTENÇA 196 VISTOS, 

ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) 

Nº(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de 

IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação da Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento 

nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. 

Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO a Executada no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pela Executada, com as baixas e 

anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 20 de junho de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004561-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

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. FISC. MUNIC. Nº 1004561-85.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 31/03/2016 16:31:09 EXEQUENTE: Cuiabá Prefeitura 

Municipal EXECUTADO: VALDIR FRANCISCO DA SILVA CPF: 

117.711.781-91 CDA's Nºs 880716; 987364. VALOR DA CAUSA: R$ 

5.107,93 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente 

ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 
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2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 20 de junho de 2018 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013413-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACELINO ANTUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

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. FIS. MUNIC. Nº 1013413-64.2017.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 03/05/2017 10:25:29 EXEQUENTE: Cuiabá Prefeitura 

Municipal EXECUTADO: ACELINO ANTUNES DOS SANTOS CPF: 

111.287.801-7 CDA's Nºs 1224784; 1268472. VALOR DA CAUSA: R$ 

2.317,99 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente 

ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 21 de junho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017252-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON GONCALVES (EXECUTADO)

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. FIS. MUNIC. Nº 1017252-34.2016.8.11.0041 DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO: 17/10/2016 11:23:15 EXEQUENTE: Cuiaba Prefeitura 

Municipal EXECUTADO: NELSON GONCALVES CPF: 328.773.821-68 ADV.: 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.630,56 Nº da CDA 877832 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) 

CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de 

IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do Executado, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, juntando “Extrato do 

Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento 

nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do débito executado. P. R. I. 

Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu do prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o Executado no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 
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para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo Executado, com as baixas e 

anotações de estilo. CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1022014-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PERSIO ROSA DA SILVA (EXECUTADO)

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 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1022014-59.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/07/2017 16:18:02 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL e outros EXECUTADO: JOSE PERSIO ROSA DA 

SILVA CPF nº 086.727.509-00 Nºs das CDA’s 2014/1033794; 

2015/1119785; 2016/1287272 VALOR DA CAUSA: R$ 8.741,51 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008355-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEA SAN MARTIN DIAS (EXECUTADO)

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 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008355-17.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/06/2016 14:52:45 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: LEA SAN MARTIN DIAS CPF nº 

545.962.621-87 Nºs das CDA’s 922456 - 986163 - 1136304 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.310,91 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a 

citação da Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme 

Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos 

autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do 

presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos 

cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo 

recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO a Executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 
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2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pela Executada, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008344-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO JORGE DA SILVA (EXECUTADO)

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 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008344-85.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/06/2016 14:49:52 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: BENEDITO JORGE DA SILVA CPF nº 

006.912.911-87 Nºs das CDA’s 1111291 – 1133729 - 1254361 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.927,12 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) Nº(s) descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a 

citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

extinção do presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido 

recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do 

prazo recursal, juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo 

Executado, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor 

Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... 

[2]. Art. 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega 

do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação 

for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada 

por sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008344-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO JORGE DA SILVA (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 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008344-85.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/06/2016 EXEQUENTE: Cuiabá Prefeitura 

Municipal EXECUTADO: BENEDITO JORGE DA SILVA CPF nº 

006.912.911-87 CDA’s nºs 1111291 – 1133729 - 1254361. VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.927,12 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pelas CDA's Nºs descritas na inicial, 

referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

juntando “Extrato do Contribuinte”. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1][1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2][2]. ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN 

c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. P. R. I. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o Executado no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3][3] c/c Lei 

nº 2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 
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Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo Executado, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 28 de junho de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o crédito 

tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36137 Nr: 2756-54.2017.811.0082

 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: ESPÓLIO DE JOSUÉ CORSO NETO, MARIA APARECIDA 

CORSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GOMES TAKAYAMA - 

OAB:14119/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem 

as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.

2. Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência preliminar, saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35837 Nr: 2559-02.2017.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III c/c §1º, ambos do Código de 

Processo Civil.Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõe as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 

10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.Após, decorrido 

o prazo para interposição de recurso voluntário, arquive-se com todas as 

baixas.P.R.I.CCuiabá, 26 de junho de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de 

Direito

Varas Criminais

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 345656 Nr: 6081-02.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREIDINEIA CAMARGO FERNANDES, CREUZA 

CAMARGO FERNANDES

 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 DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:05 (CINCO)

Intimando:DR. VICTOR HUGO VIDOTTI - OAB/MT 11469

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

02/08/2018, ÀS 16:10 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 522854 Nr: 14869-29.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI DIAS DE OLIVEIRA PORTO, LEANDRO DE 

ARRUDA E SILVA, WILLIAN HENRIQUE SALUSTIANO ANTUNES DOS 

SANTOS, EDUARDO LIMA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL BEZERRA 

PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:23778

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

PRAZO: 05 DIAS

AUTOS Nº 14869-29.2018.811.0042 – Cód. 522854

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S):

 DAVI DIAS DE OLIVEIRA PORTO

LEANDRO DE ARRUDA E SILVA

EDUARDO LIMA DE MORAES

WILLIAN HENRIQUE SALUSTIANO ANTUNES DOS SANTOS

INTIMANDO: Dr. JOÃO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO – OAB/MT 

23.778

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ DEFESA PRELIMINAR:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), para 

apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, conforme a 

Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir preliminares e alegar(em) tudo o 

que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e 

justificações, especificar(em) as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e requerendo 

sua(s) intimação(ões), quando necessário.

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, Jessica Duarte, digitei.

Cuiabá - MT, 28 de junho de 2018.

Joilson Ribeiro

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 154179 Nr: 1542-95.2010.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS SOARES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA 

MARTINS - OAB:7520

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ RAZÕES DE APELAÇÃO

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DR. JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS - OAB/MT 7520

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para apresentar as Razões de Apelacao no prazo legal, nos 

autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 487514 Nr: 27064-80.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER ROBERT DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:GUSTAVO FARIAS SABER - OAB/MT 15.959

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença proferida em 30/05/2018, às fls. 139/140, nos 

autos acima mencionados, na qual foi julgado extinta a punibilidade 

descrita na denúncia de WENDER ROBERTI DE LIMA, com fulcro no artigo 

107, inciso I, do CP, bem como os artigos 61 e 62 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jessica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 125648 Nr: 13397-42.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDQM, RCL, JBSDS, JEDOF, PPM, DIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fernandes Pinheiro 

- OAB:15431, JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:13196, 

THIAGO LUIZ PONTAROLLI - OAB:47488/ PR

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS P/ FASE 402 DO CPP

Prazo:05 (CINCO)

Intimando:DR. JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIR FIGUEIREDO - OAB/MT 13196

DR. HUENDEL ROLIM - OAB/MT 10858

DR. RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB/MT 3301

DR. ANTONIO PINHEIRO ESPÓSITO - OAB/MT 4813

DR. RICARDO SALDANHA SPINELLI - OAB/MT 15204

DR. EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - OAB/MT 15431

DR. VALBER DA SILVA MELO - OAB/MT 8927

DR. FABIAN FEGURI - OAB/MT 16739

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

no 402 do CPP, em conformidade com Lei 11.719/2008 de 20/06/2008, nos 

autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. Ante a devolução da carta precatória 

pendente (fls.29185/3038), e, ainda, considerando que os réus já foram 

interrogados, INTIMEM-SE as partes para requerem as diligências que 

acharem pertinentes, caso assim desejem. (art. 402, CPP). Em sequência, 

caso não requeiram nenhuma diligência, INTIMEM-AS para que apresentem 

alegações finas, no prazo legal. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 321234 Nr: 229-31.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DOS SANTOS BARROS, DANIEL 

FREITAS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA NEPOMUCENO 

CABRAL - OAB:5344/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:10

Intimando:CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 30/05/2018, às fls. 

285/289 nos autos acima mencionados, na qual os réus DOUGLAS DOS 

SANTOS BARROS e DANIEL FREITAS MORAES, foram condenados nas 

sanções do artigo 180, 'caput', do CP. À pena de 01 (um) ano de reclusão, 

10 (dez) dias-multa, regime aberto, nos termos do art. 33, parágrafo 3º do 

CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jessica Duarte

Portaria:

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 506588 Nr: 45601-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MAGALHAES DA SILVA COSTA, 

LUAN CARLOS SILVA SANTANA, DENIZE LOPES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELHOS - OAB:21.617, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, FLAVIA CONCEIÇAO DA SILVA 

STABILITO ALBUÊS - OAB:4266, JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, 

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - OAB:19249

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 137182 Nr: 4236-71.2009.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE AVELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVERIO SOARES DE 

MORAES - OAB:12006

 Impulsiono estes autos para intimar os patronos constituídos, ante a 

certidão de fls. 293, para que compareça a audiência designada para a 

data de 14/08/2018, às 14:20 horas juntamente com as testemunhas: 

Silvana Ferreira e Carla Aparecida, independentemente de intimação 

destas, sob pena de desistência tácita das referidas testemunhas.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 403665 Nr: 8070-72.2015.811.0042

 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: EDER RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR 

DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa de seus 

patronos, para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 36898 Nr: 825-79.1993.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVEIRA MATOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO RUBENS DE 

AMORIM - OAB:3785, OSMAR PEREIRA DE SOUZA - OAB:12743/MT

 (...)E no presente caso, os fatos aconteceram 27.07.1993 e o 

recebimento da denúncia se deu em 28.04.1993. A partir daí, começou a 

correr novo prazo prescricional de vinte anos, e o novo marco 

interruptivo, nos termos do inciso II do art. 117, é a decisão da pronúncia, 

que se deu em 22.04.2002, sendo, portanto, dentro do prazo legal. A partir 

da decisão da pronúncia, novamente começou a correr novo prazo 

prescricional nos termos do inciso III, do art. 117 do Código Penal, de modo 

que até a presente data não houve prescrição, não havendo que se falar 

em extinção da punibilidade como alegado pela defesa. Diante disto, dê-se 

prosseguimento nos autos intimando o procurador do acusado para que 

informe o atual endereço do acusado no prazo de 05 (cinco) dias. 

Devidamente intimado e decorrido o prazo sem quaisquer manifestação, 

remeta-se estes autos ao Ministério Público para se manifestar 

requerendo o que entender conveniente. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de 

junho de 2018.Flávio Miraglia FernandesJuiz de Direito

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.: 434705 Nr: 28571-81.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE ALMEIDA RIBEIRO, MÁRIO 

BORGES JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10862, AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - 

OAB:12026

 Auto nº 28571-81.2014.811.00425

Código 434705

Vistos, etc.

Considerando que no período de 01 a 06 de julho de 2018 estarei afastado 

de minhas funções normais, junto à 7ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá – MT, devido a realização do Projeto Ribeirinho Cidadão 2018 - XI 

Edição - Etapa Terrestre, bem como, que o Dr. Marcos Faleiros da Silva se 

encontra usufruindo férias, devidamente autorizadas, com término 

previsto para 11 de julho 2018, REDESIGNO a audiência designada às 

fls.2197 para o dia 31 de julho de 2018, às 14h00min.

Em razão de a defesa, às fls. 2198/2200, ter informando os mesmos 

endereços mencionados às fls. 2181 e 2196, os quais encontram-se 

incorretos ou desatualizados, conforme certidões acostadas às fls. 2192 

e 2194, deixo de expedir novos mandados de intimação.

 Porém, caso o causídico insista no depoimento das testemunhas e a fim 

de evitar que se alegue futuramente qualquer nulidade, determino que a 

defesa, que não se desincumbiu de seu múnus de fornecer endereço 

certo, caso queira ouvi-las promova o seu comparecimento na audiência 

designada, independente de intimação.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Cuiabá - MT, 21 de junho de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 508911 Nr: 1700-72.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA, CARLOS 

EDUARDO DA SILVA, RAFAEL SANTOS DA CRUZ MAGALHÃES, 

MARLLON RIBEIRO SILVA, NATAN FERREIRA MARTINS, WIVERSON 

ROMARIO TEIXEIRA, MAYCON FELIPHE ARAUJO COSTA, MATHEUS 

FERREIRA GOMES, ROBERT VINICIUS SANTOS DA CRUZ MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO RODRIGUES 

VILELA - OAB:22537/MT, BEATRIZ PINTO VIANA - OAB:10456/MT, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EDNO 

DE FRANÇA BARRETO - OAB:10274/MT, JUCELINO FRUTUOSO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:23610/MT

 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 

02 de agosto de 2018, às 13:30 horas, na sede deste Juízo; INTIMAR 

ainda, da expedição de carta precatória para a comarca de Barra do 

Bugres/MT, com a finalidade de inquirir as testemunhas Caroline Bianca 

Pereira Carrasco e Felipe Coimbra de Carvalho, para que possam 

acompanhar o cumprimento da missiva no Juízo Deprecado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 464080 Nr: 3947-60.2017.811.0042

 AÇÃO: Prisão Preventiva (art. 254 e ss do CPPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DEdCFeCaAP, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CNGC, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado de defesa Dr. HÉLIO NISHIYAMA, OAB/MT nº 12.919, do inteiro 

teor da decisão de fls. 1190/1191vº, cujo dispositivo segue a seguir 

transcrito: " Desta forma, em análise às argumentações tecidas pela 

defesa e pelo Ministério Público, tenho que merece prosperar o 

requerimento de revogação da medida cautelar, consistente na 

monitoração eletrônica. Isto posto, em consonância com o parecer 

ministerial e por não mais persistirem os motivos que autorizaram a medida 

cautelar, DEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO 

ELETRÔNICO imposto ao acusado VALDÍSIO JULIANO VIRIATO, 

mantendo-se incólume as demais medidas cautelares. 1.1 INTIME-SE o 

acusado para comparecer à Central de Monitoramento Eletrônico, 

localizada no Fórum da Capital, munido do carregador, para retirar o 

equipamento eletrônico. 1.2 COMUNIQUE-SE a Central de Monitoramento, 

desta decisão. 2. Considerando o teor da presente decisão, JULGO 

prejudicados os pedidos formulados pela Defesa de Valdísio, às fls. 

1141/1149. 3. OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Balneário Camboriú/SC (CP 0006570-51.2017.8.24.0005) solicitando a 

devolução da missiva encaminhada com a finalidade de fiscalização da 

medida cautelar imposta. Cumpra-se."
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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): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 480573 Nr: 20341-45.2017.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467, ZORAIDE OLIVEIRA SOARES - OAB:2.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILTO RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:19140/MT

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono das partes 

para manifestar nos presentes autos no prazo legal.

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.: 129752 Nr: 16861-74.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERSON DOUGLAS MENDES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JOSÉ SILVA - 

OAB:9053/MT, MARCIO ROGERIO SANTANA - OAB:16220/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Processo: 16861-74.2008.8.11.0042

Parte autora: Ministério Público

Parte ré: Weberson Douglas Mendes Leite

 Data e hora: 28 de junho de 2018, às 13 horas

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Promotora de Justiça: Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach

DELIBERAÇÕES

I – Em decorrência da não intimação pessoal da vítima redesigno a 

presente audiência para o dia 31.10.2018, às 15:45 horas.

II – Efetive a intimação pessoal da vítima.

III – Intime via DJE o Dr. Márcio Rogério Santana para em 15 dias informar 

se ainda atua na defesa do acusado. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, será considerado que o profissional da advocacia continua 

na defesa do acusado, ficando ciente da data designada para a próxima 

audiência.

 Nada mais havendo a consignar foi lavrado o presente termo que vai 

assinado pelos presentes.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Promotora de Justiça:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 360300 Nr: 23026-64.2013.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GOMES DE FREITAS - 

OAB/MT 3.739 - UFMT - OAB:, SAULO NIEDERLE PEREIRA 

(ESTAGIÁRIO DA UFMT) - OAB:19759/E, SILVIA REGINA SIQUEIRA 

LOUREIRO OLIVEIRA - OAB:7149/B

 Autos n. 23026-64.2013.8.11.0042.

I – Dê-se vista ao apelado para contrarrazões.

II – Cumprido o item I 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

Juizados Especiais Cíveis

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 6889 Nr: 1939-08.2007.811.0060

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo de Souza Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICE Instituto Cuiabano de Educação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joyce de Oliveira Silva Campos 

- OAB:12.923, Thais de Oliveira Silva Campos - OAB:12585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13352, Fernanda Silva Ferreira - OAB:19770 MT, 

Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032, RAFAELA VITÓRIA MENDES 

VOLCOV - OAB:17893MT

 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. 65/2007 (CÓDIGO 6889) – Número original 

1939-08.2007.811.0060 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob 

o n. 8011753-85.2007.811.0001.

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

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 129130 Nr: 3226-14.2018.811.0062

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Rogério Massao Hotta

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sylvio Santos Araújo - 

OAB:OAB/MT 8.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB/MT 8.651 (ADV. DO IMPETRANTE/PACIENTE - ROGÉRIO MASSAO 

HOTTA), PARA TOMAR CIÊNCIA DA DECISÃO / DESPACHO DE FOLHAS N. 

336 / 336-V / 337 / 337-V, QUE CONCEDEU A ORDEM PARA DETERMINAR 

O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO EM DESFAVOR 

DO PACIENTE. É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39854 Nr: 1400-87.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS DO 

NORTE LTDA - ME, GREEN WOODS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS EIRELI - EPP, Thiago Antonio Duffeck Faversani, Jolcinei Roloff, 
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José Theiss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866

 Vistos.

 A regularidade do transporte de madeira deve observar o devido 

preenchimento das Guias Florestais (GF) ou do Documento de Origem 

Florestal (DOF), conforme o caso, de acordo com a quantidade e espécie 

de madeira transportada, bem como a estrita obediência a toda a 

documentação exigida pela legislação.

Com efeito, estando o transporte de acordo com as licenças e 

documentos exigidos, não há se falar em conduta típica, impondo-se a 

restituição dos bens apreendidos.

Diante do exposto, ACOLHO a promoção de arquivamento do presente 

procedimento apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (fl. 116), 

com as comunicações e baixas de praxe.

Determino ainda a liberação do produto florestal apreendido, que deverá 

ser retirado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de perdimento.

Comunique-se o Coordenador do Pátio Unificado.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000571-41.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA MARIA CANDIDO ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI MARQUES OAB - MT0014678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001497-56.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESNALDO DE SOUZA MOREIRA (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.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.Após, 

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: 1002760-60.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA DE FIGUEIREDO COSTA (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.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.Após, 

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: 1001727-98.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARCOS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIL MIRANDA NUNES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (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 inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade.Intime-se a parte recorrida para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.Após, 

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: 1001816-24.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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.Recebe-se os recursos inominados no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade.Intime-se as partes recorridas 

para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.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.Após, 

encaminhe-se 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001718-39.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA LIMA (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.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.Após, 
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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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001750-44.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

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.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.Após, 

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: 1000650-54.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDYLVA FONTES DE CAMARGO VIANA (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.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.Após, 

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: 1001633-53.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAMEDES ERONILDES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/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.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.Após, 

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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000435-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANNYRELY EVELYN MAGALHAES DE MATOS (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. Compulsando os autos, verifica-se que trata-se de 

Carta Precatória com a finalidade de realizar a citação do requerido " 

Dannyrely Evelyn Magalhaes de Matos", ou seja, o polo passivo é 

composto exclusivamente de pessoa física. A competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública encontra-se prevista na Lei nº 12.153/2009, 

que dispõe quem pode ser parte nos processos submetidos ao rito 

especial, senão vejamos:“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. Diante 

disso, intime-se o patrono da parte autora para que proceda a devida 

distribuição da presente Carta Precatória no Juízo competente. Após, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 2 de março de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. ” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001230-50.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001230-50.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ELENICE REIS DA SILVA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Informações no agravo prestadas nesta data. 

Mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Como já 

foi ofertada a resposta, Intime-se a parte autora para impugna-la no prazo 

de 15 dias. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001375-09.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE MAMAN DORIGATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DE MAMAN DORIGATTI OAB - MT0013647A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 11/09/2018, Hora: 10:30, 

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: 1015135-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PASCOLI ROMANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA RODRIGUES ROMANI OAB - MT5822/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

30/08/2018, Hora: 11:10, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 
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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: "... Desse 

modo, INDEFERE-SE o pedido de reconsideração, notadamente diante da 

ausência de elementos que alterem o quadro fático inicialmente delineado 

quanto à probabilidade do direito, sem apresentação de novos 

documentos. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se os requeridos 

para contestarem a ação no prazo de 30 (trinta) dias (Enunciado n° 01 

Aprovado XIII Encontro Cuiabá), e, no mesmo prazo, trazerem aos autos 

documentos de que disponham para o esclarecimento da causa, nos 

termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012372-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO LUIZ DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CESAR LEAL PACHECO OAB - MT15982/O (ADVOGADO)

MARIA AUXILIADORA VILELA SILVA PACHECO OAB - MT10020/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: 

30/08/2018, Hora: 11:40, 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: "... Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se os requeridos para contestarem a ação 

no prazo de 30 (trinta) dias (Enunciado n° 01 Aprovado XIII Encontro 

Cuiabá), e, no mesmo prazo, trazerem aos autos documentos de que 

disponham para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, 

Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001190-05.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCO CARLOS PEDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 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.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.Após, 

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: 1001534-83.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO REZENDE CABRAL (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.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.Após, 

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: 1001627-46.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZEFERINO SATURNINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (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.Recebe-se os recursos inominados no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade.Intime-se as partes recorridas 

para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.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.Após, 

encaminhe-se 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002089-03.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA BACANI CUSTODIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (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.Recebe-se os recursos inominados no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade.Intime-se as partes recorridas 

para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.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.Após, 

encaminhe-se 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-39.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI CONCEICAO DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

30/08/2018, Hora: 12:00, 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: "... Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória. Designe-se audiência 
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de conciliação. Cite-se e intime-se o requerido para que traga aos autos 

documentos que contribuam para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se a parte autora desta decisão. 

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: 1003220-47.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNOLIA MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.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.Após, 

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: 1001553-89.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE VILARINHO DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (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.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.Após, 

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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001493-82.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTECIR BERTUOL JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT0009995A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA (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: 

1001493-82.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ALTECIR BERTUOL JUNIOR 

REQUERIDO: COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE RESSARCIMENTO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS que a parte autora ALTECIR BERTUOL JUNIOR promove em 

desfavor de COMPLEXO RENATO SARAIVA LTDA-CERS. 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 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 jurídica de direito privado COMPLEXO RENATO 

SARAIVA LTDA-CERS 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. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-21.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM OAB - MT7.898-B-B (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1000497-21.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO BOSCO OLIVEIRA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 39.826,83 (trinta e nove mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta 

e três centavos), conforme planilha de cálculo id. 9912538. O Executado 

não opôs embargos. Verifica-se que a planilha de cálculo (Id. 9912538) 

apresentada pela parte exequente, esta em consonância com a sentença. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 39.826,83 (trinta 

e nove mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos). No 

que tange ao pedido de destaque de honorários, cumpra-se a Súmula 

Vinculante 47 do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na 

condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 

com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, 

observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 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 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, 28 de junho de 2018. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001514-58.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUCAS CURVO MATHEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ OAB - MT10607/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (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: 
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1001514-58.2018.8.11.0001 REQUERENTE: PEDRO LUCAS CURVO 

MATHEUS REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que a parte autora PEDRO 

LUCAS CURVO MATHEUS promove em desfavor de UNIVERSIDADE DE 

CUIABÁ - UNIC. 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 

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 jurídica de direito privado 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ-UNIC 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. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002818-29.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS COURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PUGA OAB - GO21324-N (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 Número do Processo: 

1002818-29.2017.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ CARLOS COURA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

“Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, c/c 

Medida Liminar” proposta por LUIZ CARLOS COURA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de “...inexistência 

da relação jurídica entre a autora e o Estado de Mato Grosso, no tocante 

ao débito constante na conta corrente (R$ 4.331,53 e acréscimos legais)”. 

Em breve síntese, assevera que é proprietário da Fazenda Mananciais de 

Vida localizada no Município de Nova Maringá-MT e que, em consulta à 

Conta Corrente Fiscal, verificou a cobrança de ICMS diferencial de alíquota 

pelo fato de ter expirado o prazo de retorno dos equipamentos 

transferidos de sua propriedade no Estado de Goiás para o Estado de 

Mato Grosso. Registra-se, de início, que não incide ICMS no deslocamento 

de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não 

caracterizar ato de mercancia, como já sedimentado na Súmula nº 166 do 

STJ: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de 

mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. 

Contudo, há que ser avaliado, no caso concreto, à vista da operação 

realizada pelo contribuinte, se o negócio se caracteriza simples 

transferência de bens de um estabelecimento para outro do mesmo 

contribuinte ou se houve a circulação jurídica destes, ou seja, transmissão 

da posse ou propriedade dos equipamentos, fato gerador do ICMS. 

Analisando o documento denominado "Consulta do Saldo Devedor 

Corrigido da Conta Corrente Fiscal" da Fazenda Mananciais de Vida, 

juntado no ID. 10309713, pág. 26, extrai-se que a natureza do débito 

tributário rechaçado é “Garantido – ICMS Diferencial Alíquota” referente ao 

período 11/2008. A parte autora alega que a exação é referente à 

expiração do prazo de retorno de equipamentos transferidos da Fazenda 

Recanto da Paz, situada no Município de Anápolis-GO, para a Fazenda 

Mananciais de Vid,a localizada no Município de Nova Maringá-MT, ambas 

de sua propriedade. Para comprovar o alegado juntou as notas fiscais de 

aquisição dos maquinários e matrículas de três imóveis de sua titularidade. 

Como a propriedade descrita na Matrícula nº 28.922, juntada no ID. 

10309713, págs. 40 a 43, refere-se a um quinhão situado na Fazenda 

“Extrema” no Município de Anápolis-GO, e a Nota Fiscal n° 745.245 (ID. 

10309713, pág. 30) emitida para transporte dos maquinários, trata de 

remessa de equipamentos do Município de Abadiânia-GO para Nova 

Maringá-MT, não se sustenta a alegação de mero deslocamento de 

mercadoria entre propriedades do mesmo titular, pois o requerente não 

provou a propriedade do imóvel rural situado no Município de 

Abadiânia-GO. Ademais, verifica-se no Documento de Arrecadação Fiscal 

– DAR, juntado no ID. 10309713, pág. 25, que o débito originário refere-se 

à emissão de duas notas fiscais e não apenas uma, como informado. E, 

apesar de noticiar a existência de processo administrativo de 

cancelamento da exigência fiscal, não juntou qualquer prova de tal 

processo aos autos. No presente caso, verifica-se que as provas 

documentais não elucidam a alegada operação de simples transporte de 

maquinários e, por conseguinte, não há como concluir-se que a operação 

alegada pela parte autora trata-se de circulação física de mercadoria entre 

estabelecimentos de um mesmo contribuinte. Ademais, resta incontroverso 

que os maquinários permanecem no Estado de Mato Grosso até a 

presente data e, decorrido o prazo sem que ocorra o retorno dos 

equipamentos à origem, está afastada a não incidência do imposto, 

conforme dispõe o art. 4º, XI, alínea ‘b’, do Regulamento do ICMS/MT, 

aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 06/10/1989, que vigorou até 

31/07/2014, in verbis: “Art. 4º O imposto não incide sobre: (...) XI - as 

saídas de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do 

contribuinte, bem como de suas partes e peças, com destino a outros 

estabelecimentos para fins de lubrificação, limpeza, revisão, conserto, 

restauração ou recondicionamento, ou em razão de empréstimo ou 

locação, desde que os referidos bens retornem ao estabelecimento de 

origem, nos seguintes prazos, contados da data de remessa: a) de 120 

(cento e vinte) dias, nos casos de locação ou de empréstimo, desde que 

realizados mediante contrato entre as partes, prévia e devidamente 

registrado em cartório, podendo o prazo de retorno ser superior ao 

estabelecido nesta alínea desde que previsto em cláusula contratual e até 

o limite de vigência do respectivo pacto; b) de 60 (sessenta) dias, nos 

demais casos, podendo ser prorrogado, desde que previamente requerido 

e justificado pelo sujeito passivo, mediante prova documental inconteste e 

indicação da localização atual do bem;” (destaquei) Nesse sentido: 

DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – 

REMESSA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO PARA USO FORA DO 

ESTABELECIMENTO – RETORNO DENTRO DO PRAZO LEGAL – USO DA 

MESMA NOTA FISCAL DE SAÍDA DEVIDAMENTE CARIMBADA NO POSTO 

FISCAL – DOCUMENTO IDÔNEO – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO MATERIAL A 

JUSTIFICAR A APLICAÇÃO DE PENALIDADE – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – 

REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Não incide ICMS 

sobre a remessa de bem do ativo imobilizado para uso fora do 

estabelecimento, se não ocorre a transferência da titularidade dos bens 

(RICMS/MT, art 4º, XI, alínea ‘b’). O retorno das mercadorias do ativo 

imobilizado com a mesma nota fiscal, carimbada pela entidade federativa 

correspondente, quando justificado, configura documento idôneo, não se 

conformando em infração material a justificar a imposição de penalidade. A 

condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários 

advocatícios deve ocorrer em consonância com a legislação processual 

vigente, na hipótese, o art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC. (ReeNec 16556/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 28/08/2017, Publicado no DJE 06/09/2017) 

(destaquei) REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA 

DE DÉBITO FISCAL – ICMS – MERO DESLOCAMENTO DE MAQUINÁRIO 

AGRÍCOLA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR – RETORNO 

DENTRO DO PRAZO LEGAL (ART. 4º, XI, ‘B’, RICMS/MT) - HIPÓTESE DE 

NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - SENTENÇA RATIFICADA. A mera 

transferência/deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo 

titular, por não caracterizar ato de mercancia, não constitui fato gerador 

do ICMS. (ReeNec 111402/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018) (destaquei) Diante do exposto, 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por 

consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 
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honorários, conforme artigos 54 e 55 da Lei n. 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 n. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, arquive-se com as baixas necessárias. Publicado no sistema 

PJe. Cuiabá-MT, 28 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: 1002337-66.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA BENEDITA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-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: 

1002337-66.2017.8.11.0001 REQUERENTE: LUCIA MARIA BENEDITA DE 

FREITAS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). 

Trata-se de ação de cobrança objetivando a de restituição de valores que 

alegam terem sido descontados indevidamente a título de contribuição 

previdenciária sobre a remuneração de função de confiança de dedicação 

exclusiva. Requer a restituição dos valores descontados do período de 

dezembro/2013 a junho/2017. Citada, a parte reclamada não compareceu 

à audiência de conciliação nem apresentou contestação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se 

de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se à apreciação. PRELIMINAR 

Trata-se de pedido de restituição de contribuição previdenciária que inclui 

o período a partir de janeiro/2015, relativo ao servidor ativo. In casu, não 

compete à parte reclamada/Estado, pessoa ilegítima, restituir tal valor, pois 

sobrevindo a Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014, que dispõe sobre a 

criação do Mato Grosso Previdência – MTPREV, sendo esta uma entidade 

autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial, 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, ou seja, a partir de 01/01/2015 (art. 57), como 

no caso dos autos. Diante do exposto, RECONHECE-SE PARCIALMENTE 

de ofício a 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 em relação a esses 

pedidos, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. 

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 “FDE.SECRET.ESC/PEB”, 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 “FDE.SECRET.ESC/PEB”, 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 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). Diante do exposto, RECONHECE-SE PARCIALMENTE, de 

ofício, a ilegitimidade passiva da reclamada em relação aos pedidos de 

restituições a partir de janeiro/2015, e, JULGA-SE PARCIALMENTE 
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PROCEDENTE o pedido para condenar a parte reclamada a restituir os 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o valor 

referente ao “FDE.SECRET.ESC/PEB”, para a reclamante LUCIA MARIA 

BENEDITA DE FREITAS do período de dezembro/2013 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 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, 28 de junho de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003416-80.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALVES DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

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: 

1003416-80.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ROSANGELA ALVES DE JESUS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Fundamenta-se e decide-se. Trata-se de reclamação nominada 

de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA” proposta em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

(BANCO BMC S/A) E DETRAN/MT na qual a parte autora intenta 

cancelamento de multas (lavradas pelo Município de Cuiabá e SINFRA) , 

reparação por dano moral e declaração de inexistência de relação jurídica 

com a modificação de registro de veiculo do qual afirma nunca ter sido 

proprietária ou possuidora. Em síntese aponta a inicial que a requerente foi 

surpreendida com a notificação de multa relativa a veículo que não lhe 

pertence, procurou a autarquia e descobriu que há registro de um 

arrendamento mercantil comunicado pelo BANCO BMC S/A ao DETRAN, 

cuja origem do negócio afirma desconhecer. Assim pretende que o juízo 

condene o banco a pagar indenização por dano moral e declare a 

inexistência de relação jurídica ( o contrato), determine a baixa do seu 

nome do registro veicular bem como das infrações de trânsito. No que se 

refere ao pedido de que o DETRAN proceda ao cancelamento de multas é 

flagrante sua ilegitimidade, haja vista que não foram demandados os 

órgãos autuadores. No que se refere ao pedido de declarar que não é a 

parte autora a proprietária do bem verifica-se que há nitido caráter privado 

da questão estabelecida entre a requerente e o BANCO BMC, com o qual, 

em tese, teria firmado o negócio jurídico que é negado (o contrato de 

arrendamento mercantil). Vejamos trechos da petição inicial que servem 

ao bom esclarecimento da causa: “(...)o veículo deve ser retirado do nome 

da Requerente e transferida propriedade para o banco que efetuou o 

financiamento(...)”g.n. “Por essa razão, deve ser declarada a inexistência 

de propriedade do veículo em nome da autora, consequentemente seja 

determinada a Requerida Bradesco, que promova a retirada/transferência 

do veículo existente em nome da Requerente, e consequentemente tome 

como sua a referida propriedade.”g.n. “No que tange a obrigação do órgão 

DETRAN, este deve proceder com o cancelamento da multa em nome da 

demandante, haja vista que a mesma não é proprietária do veículo, muito 

menos conduzia o mesmo quando da infração.” “Com efeito, na questão 

em foco, houve, no mínimo, negligência da Requerida BRADESCO quanto 

ao financiamento firmado em nome da Requerente, SEM QUE SEQUER 

TENHA ELA ASSINADO ALGO ou estivesse presente no ato de 

contratação do serviço, já que desconhece totalmente o contrato de 

financiamento firmado em seu nome, resultando na cobrança de uma 

infração de trânsito indevida (...). Pois bem, resolver se a autora é ou não 

proprietária do veiculo implica em se examinar o negocio jurídico privado 

estabelecido com o banco (isto é se o contrato de arrendamento mercantil 

é válido). Acaso se conclua pela invalidade do negócio jurídico é cediço 

que o juízo resolverá acerca do principal (declaração de inexistência) e 

sobre as demais consequências geradas pelo negócio jurídico que a parte 

autora afirma firmado com fraude. Se observa nitidamente que a 

discussão ostenta caráter contratual por suposto vício enquanto quanto 

ao DETRAN/MT somente haverá possibilidade de alteração no registro 

(anotar a baixa da anotação do arrendamento mercantil) caso venha a se 

reconhecer a inexistência do negocio jurídico entre a autora e o banco, o 

qual , em tese, deve suportar todas as consequências do ato alegado 

ilícito (suposto contrato fraudulento), inclusive o juízo cível poderá resolver 

sobre a obrigação de solvência de eventuais multas e tributos, reparação 

pelas demais consequências, e determinar providência aos órgãos 

públicos para adequação dos registros que foram alterados em razão do 

contrato supostamente fraudado. Resolver relação jurídica entre 

particulares e as pessoas jurídicas de direito público se insere na 

competência das varas e juizados fazendários, contudo resolver relações 

privadas é da competência das varas cíveis, as quais podem, por força 

dos julgados, eventualmente determinar alguma providência a órgãos 

públicos. No caso dos autos está claro que não objeto da lide não é o 

registro que consta no Detran mas o negócio jurídico que lhe deu origem. 

Desconstituído o contrato firmado entre a parte autora e o banco, 

obviamente haverá reflexo no registro que consta no DETRAN no qual a 

parte autora aparece como arrendatária, pois é cediço que dito por um 

juízo cível que não há relação jurídica será determinado ao réu as 

providências próprias a correção do registro que foi feito amparado em 

contrato, em tese, fraudulento.(por exemplo com a expedição de ofício aos 

órgãos competentes para que transfiram os débitos tributários, as multas 

e a respectiva pontuação ao requerido.) Com relação a causa de pedir 

verifica-se que o requerente não atribuiu conduta alguma ao DETRAN que 

justifique sua presença na lide. Identificada a ilegitimidade passiva , causa 

de extinção do processo sem resolução do mérito a parte autora 

procedendo as devidas adequações poderá propor no juízo adequado. 

Ante o exposto, declara-se a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e 

determina-se a sua exclusão da lide, haja vista que não é o responsável 

pela inclusão de informação de gravame no registro veicular, tampouco o 

órgão autuador das infrações de trânsito, além disso não firmou nenhuma 

relação com a autora sendo certo que a anotação relativa a gravame 

oriundo de arrendamento mercantil supostamente firmado entre a autora e 

o BANCO BMC S/A é de inteira responsabilidade daquela instituição 

financeira , a qual figura como proprietária do bem. Em razão da exclusão 

do polo passivo da pessoa jurídica de direito público reconhece-se a 

incompetência absoluta deste juízo e determina-se a extinção do feito , 

sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, da Lei 9.099/95. Intime-se. 

Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, 28 de junho de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1018414-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RODRIGUES DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (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: 

1018414-30.2017.8.11.0041 REQUERENTE: NELSON RODRIGUES DE 

MAGALHAES REQUERIDO: 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). NELSON RODRIGUES DE MAGALHAES 
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ingressou com a ação de monitória contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

tendo como base o título executivo extrajudicial prescrito, qual seja a 

certidão de crédito salarial de nº 7.1.100.106-5 emitido em 29/11/2010 (id. 

8128930 - Pág. 1) expedida pela Secretaria de Estado de Administração, 

em Cuiabá – MT. Citada, a parte reclamada 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. Por fim, sobreveio petição do reclamante 

informando antecipadamente seu não comparecimento a audiência de 

conciliação designada para o dia 20 de fevereiro de 2018, ante o acidente 

automobilístico sofrido por sua esposa, razão pela qual requer a 

redesignação da mencionada audiência. Considerando o quadro fático 

delineado neste feito, DISPENSA-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, com 

amparo no Enunciado 1[1] (Aprovado XIII Encontro de Juízes de Juizados 

do Estado de Mato Grosso). Passa-se ao julgamento. De pronto, 

registra-se que o TJMT ao editar a Resolução nº 004/2014/TP, fixou a 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar 

as ações monitórias em desfavor das fazendas públicas. Contudo, 

considerando a divergência entre os procedimentos existente no CPC e na 

lei 12.153/2009, a ação monitória deve ser processada como processo 

ordinário, porque não há procedimento especial nos juizados especiais. 

Registra-se o que dispõe o artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932: 

"Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, 

bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, 

Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco 

anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." negritei A 

propósito “(...) A prescrição da ação executiva conta-se a partir do 

trânsito em julgado da sentença condenatória, devendo ser considerado o 

prazo prescricional de 5 (cinco) anos em demandas contra a Fazenda 

Pública. Isso porque, consoante o enunciado da Súmula nº 150 do STF, 

"prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". (...)” 

(STJ AgRg no REsp 1166677/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 04/03/2013). Deste modo, os 

prazos prescricionais são contados de forma objetiva, na forma da lei de 

regência, não havendo que se falar em critérios que alarguem sua 

interpretação e aplicação, sob pena de se tentar burlar norma de ordem 

pública. Extrai-se dos autos que a parte exequente já se encontrava com 

a posse do título desde 2010, o que poderia ter interposto ação própria 

para promover o recebimento do crédito descrito no titulo executivo antes 

do decurso do prazo prescricional, porém permaneceu inerte. Além disso, 

a parte exequente não comprovou nos autos qualquer suspensão ou 

interrupção da prescrição nos cinco anos subsequentes à emissão do 

título de crédito público, vindo a consumar a prescrição quinquenal, logo 

prescrita, inicia-se o prazo prescricional novamente, agora em virtude da 

ação monitória, transcorrendo o prazo no ano de 2015. A respeito, vale 

lembrar a lição de HELY LOPES MEIRELLES (in Direito Administrativo 

Brasileiro, Malheiros Editores, 27ª ed., p. 696): "A prescrição das ações 

pessoais contra a Fazenda Pública e suas autarquias é de cinco anos, 

conforme estabelece o Dec. Ditatorial 20.910, de 6.1.32, complementado 

pelo Dec-lei 4.597, de 19.8.42. Essa prescrição qüinqüenal constitui a 

regra em favor de todas as Fazendas, autarquias, fundações públicas e 

empresas estaduais". Neste sentido, segue jurisprudência: (...) As ações 

ajuizadas contra a Fazenda Pública são submetidas ao prazo prescricional 

de 5 anos, conforme dispõe o art. 1º do Decreto 20.910 /1932. Logo, 

ações ajuizadas após o término do prazo devem ser julgadas 

improcedentes. - In casu, a ação (princípio da "actio nata") nasceu antes, 

com o trânsito em julgado da sentença; a possibilidade de execução é que 

nasceu depois, com a emissão da certidão, mas o direito já podia ser 

exercitado, seja através de ação de cobrança (meio, aliás, que o autor 

utilizou), seja através de ação monitória. - Desta forma, o termo inicial de 

contagem do prazo quinquenal é o trânsito em julgado da sentença 

condenatória e não a data de emissão da certidão, mero meio 

comprobatório do crédito a atestar os dados relativos à ação julgada. 

(TJ-MG - Agravo Interno Cv AGT 10024110663242002 MG (TJ-MG), Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Relator Wander Marotta, 

Data de publicação: 19/07/2013) 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. 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. Transitada em julgado, arquive-se com as 

anotações de praxe. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 22 de junho de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

ENUNCIADO 1 – A critério do Juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação , no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1011164-43.2017.8.11.0041 REQUERENTE: FLAVIANO RODRIGUES 

ALMERCE NUNES, BRUNO HENRIQUE DE SIQUEIRA SILVA, CARLOS 

HENRIQUE DE SIQUEIRA, ILSON FRANCISCO DE PAULO SILVA, MARCIO 

FERNANDES DE ARAUJO SIQUEIRA, THIAGO CESAR GODOI, VAGNO 

APARECIDO FERREIRA, FABIO RODRIGO DE ALMECE, ALESSANDRO 

APARECIDO DA SILVA, FLAVIO RODRIGUES DE SOUZA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E 

DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). FLAVIANO RODRIGUES ALMERCE NUNES e OUTROS 

ajuizaram ação em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e INSTITUTO 

BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO IBADE, na qual 

as partes reclamantes pretendem anular as questões (nsº 21, 22, 26, 28, 

29, 30, 34, 37, 40, 43, 46 e 60 da prova S05-X) da prova objetiva 

executada pela 2ª requerida, sob o edital de concurso público nº 

01/2016/SEJUDH, relativo ao cargo de Agente Penitenciário do Sistema 

Penitenciário do Estado do Mato Grosso, bem como sejam acrescidos os 

respectivos pontos na nota de sua prova objetiva. A tutela de urgência foi 

indeferida. Citados, somente o Estado não compareceu a 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. É assente na 

jurisprudência que a apreciação pelo Judiciário em matéria de concurso 

restringe-se ao aspecto da legalidade haja vista que incumbe ao edital 

regulamentar o concurso e a banca examinadora dar seguimento ao 

certame. Ademais, o Edital deve estar vinculado à lei do concurso, os 

quais vinculam tanto a Administração quanto o candidato que nele se 

inscreve. Na espécie, o Edital nº 01/2016/SEJUDH/25 DE NOVEMBRO DE 

2016, previa as fases que integrariam o concurso e a forma como deveria 

os recursos, a seguir: 16.4.1. Admitir-se-á somente um único pedido de 

revisão por resultado preliminar das fases acima citadas. 16.4.2. Para 

Prova Dissertativa admitir-se-á para cada candidato um único recurso por 

questão e para cada critério (Aspecto Formal, Aspecto Textual e Aspecto 

Técnico). 16.4.2.1. O candidato no momento da interposição do pedido de 

revisão deverá selecionar o aspecto que deseja recorrer. 16.4.2.2. Não 

será analisado o pedido de revisão que tiver razões diversas ao aspecto 
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de correção selecionado. 16.4.3. Após o envio do pedido, não será 

permitido complementação ou alteração do mesmo, nem mesmo por meio 

de requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer 

outros instrumentos similares cujo teor seja o mesmo objeto do pedido 

apontado nos subitens 16.1 e 16.4. 16.5. O pedido de revisão deverá 

conter, obrigatoriamente, o nome do candidato, o número de sua inscrição 

e ser encaminhado ao IBADE, na data definida no Cronograma Previsto – 

ANEXO I, no horário compreendido entre 08h e 18h (Horário do Estado do 

Mato Grosso/MT), via formulário disponível no site www.ibade.org.br. 

16.6. Será indeferido liminarmente o recurso ou pedido de revisão que 

descumprir as determinações constantes neste Edital; for dirigido de forma 

ofensiva ao IBADE e/ou a SEJUDH/MT; for apresentado fora do prazo ou 

fora de contexto. Sendo assim, devem ser mantidas as regras do edital do 

concurso e da eliminação dos candidatos porque inexistindo erro 

grosseiro, ilegalidade, desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, 

descabe cogitar na anulação de questão objurgada, sob pena de 

acarretar nítida ingerência do Judiciário sobre os critérios de avaliação 

efetivados pela instituição realizadora do concurso público, e violar o 

princípio da isonomia. A propósito: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PREJUDICIAL DE AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – CONCURSO PÚBLICO – GESTOR 

GOVERNAMENTAL – PROVA OBJETIVA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO – 

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER 

JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – NÃO OCORRÊNCIA 

– PRECEDENTES DO STF – RECURSO DESPROVIDO. O que caracteriza a 

nulidade do ato sentencial é a total ausência de motivação, mas nunca a 

brevidade desta ou a contrariedade ao interesse de uma das partes. A 

competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade das 

normas instituídas no edital ou de seu descumprimento pela comissão 

organizadora do certame, vedada a análise das questões das provas e 

dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é 

exclusiva da banca examinadora. Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, 

desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar na 

anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência 

do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição 

realizadora do concurso público, e ainda, violar o princípio da isonomia. 

(TJMT Ap 31582/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017) Importante acrescentar que não compete ao Judiciário 

incursionar-se nos critérios de formulação e correção das provas, sob 

pena de substituição da Banca Examinadora, o que é vedado pela 

jurisprudência com efeito vinculante. (Precedentes: STF, RE 632853, 

Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 

DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) 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. 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. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de junho de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000388-41.2016.8.11.0001 REQUERENTE: SIMONE DA SILVA MAIZMAN 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

ação de obrigação de fazer na qual requer a emissão da segunda via da 

Certidão nº 9.9.092.304-5, cujo valor bruto é de R$ 52.807,99 (cinquenta e 

dois mil oitocentos e sete reais e noventa e nove centavos). A parte 

reclamante afirma que protocolou requerimento administrativo nº 

202080/2015, aos 29/04/2015, em cujo requerimento juntou o certidão de 

crédito original nº 9.9.093.590-6, emitida em 11/04/2009, requerendo a 

atualização do valor da referida cártula. Citado, o requerido apresentou 

contestação. Passa-se à apreciação. A controvérsia, em análise, 

resume-se em apurar o reconhecimento ou não do direito à emissão de 

nova certidão de crédito, tendo em vista a negativa do requerido sob o 

fundamento da ausência de previsão legal para tanto. Verifica-se que o 

pedido versa sobre carta de crédito emitida no ano de 2009 para fins de 

recebimento por meio de compensação junto a Fazenda Pública Estadual. 

É cediço que quem detém o título tem legitimidade para exigir o 

cumprimento do crédito nele expresso e, por ser um documento escrito, é 

válido somente o que estiver nele expressamente descrito. Por isso, são 

considerados títulos executivos extrajudiciais pelo TJMT, e exige-se sua 

apresentação em juízo para que se dê início ao processo de execução. No 

presente caso, após a emissão da certidão de crédito teve início o 

decurso do prazo prescricional para se postular judicialmente o respectivo 

recebimento. Segundo o Decreto nº 20.910/1932, o prazo prescricional 

para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal é quinquenal, vejamos: "Art. 1º As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem." Em que pese o requerente afirmar ter recebido a 

certidão apenas na data de 10/04/2014, já fulminada pela prescrição, este 

não traz aos autos qualquer prova a subsidiar suas alegações. O art. 373, 

inciso I, do CPC, determina que incumbe ao autor a prova do fato 

constitutivo do seu direito, no caso, o contrato de compra e venda não 

consubstancia prova suficiente a corroborar a versão inicial. Ou seja, a 

ausência da prova da real situação do bem móvel impede o afastamento 

da sua responsabilidade pelos débitos. Determinar-se a emissão de nova 

certidão de crédito sob o argumento de que a requerente postulou pedido 

de atualização do débito esbarra no impeditivo de burla à prescrição, eis 

que redundaria na entrega de novo título de crédito ao requerente, com o 

valor e data atuais, e, portanto, apto à execução judicial, quando o título, 

na realidade, já perdeu sua força executiva pela prescrição. Tal 

circunstância só possuiria ressalva caso o requerente comprovasse, 

concreta e objetivamente, a ocorrência de alguma causa interruptiva ou 

suspensiva do lapso prescricional, o que não se vislumbra nos autos. 

Destaca-se que o pedido administrativo 202080/2015 data de 29/04/2015, 

portanto, após o prazo prescricional de 05 anos de emissão do título de 

crédito, que data de 11/04/2009. Portanto, não tem como se cogitar a 

possibilidade de que o requerimento administrativo pudesse ter produzido 

qualquer efeito na contagem do prazo prescricional, pois este já havia se 

consumado. Dentre os inúmeros fundamentos para existência do instituto 

da prescrição cita-se aquele defendido pela maioria da doutrina, que se 

assenta no interesse da coletividade, que almejando “um clima de 

segurança e harmonia, pondo termo a situações litigiosas e evitando que, 

passados anos e anos, venham a ser propostas ações reclamando 

direitos cuja prova de constituição se perdeu no tempo” (RODRIGUES, 

2003, p. 327). Assim, a despeito do que dispõe o inciso XXXIV, ‘b’, do art. 

5º, da Constituição Federal, onde todo cidadão tem direito “a obtenção de 

certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e 

esclarecimentos de situação de interesse pessoal”, no presente caso não 

deve prosperar o pedido do requerente, pois, estar-se-ia, por via 

transversa, afastando os efeitos deletérios da prescrição. Diante do 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 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, 22 de junho de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO EUGENIO ARAUJO OAB - MT0006670A-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 Número do Processo: 

1001582-76.2016.8.11.0001 REQUERENTE: GUILHERME MOGNON 

SCHEFFER REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de ação declaratória c/c restituição de tributo pago 

indevidamente proposta por GUILHERME MOGNON SCHEFFER em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a restituição do 

ICMS pago espontânea e indevidamente referente à Nota Fiscal nº 87, 

cancelada antes da circulação da mercadoria, no valor de R$ 27.554,95 

(vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco 

centavos), devidamente atualizado nos termos da legislação em vigor. 

Citado, o requerido apresentou contestação, mas não compareceu na 

audiência conciliatória. Contudo, 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 à apreciação. Rejeita-se a preliminar de 

ausência do interesse de agir, eis que o Processo Administrativo nº 

5148512/2014, protocolado no dia 21/08/2014, até a presente data não foi 

apreciado pela administração pública, ferindo o disposto nos arts. 36 e 37 

da Lei Estadual n° 7.962/2002, e artigo 5º, LXXVIII, da CF. Ultrapassada a 

questão preliminar, passa-se à análise do mérito. Para o adequado 

deslinde da lide, impende ressaltar que a controvérsia a ser analisada se 

limita a apurar se assiste à parte requerente o direito a restituição do valor 

pago a título de ICMS de nota fiscal cancelada antes da circulação da 

mercadoria. O CTN prevê expressamente a possibilidade de restituição do 

tributo pago indevidamente, senão vejamos: “Art. 165. O sujeito passivo 

tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou 

parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, 

ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos: I - 

cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o 

devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou 

circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;...” Do 

conjunto probatório trazido pela parte autora é possível constatar o 

pagamento em duplicidade do ICMS, conforme demonstrado pelos recibos 

de quitação, ensejando sua repetição. Nesse esteio, restou cabalmente 

demonstrado o direito do requerente à restituição do ICMS referente à Nota 

Fiscal nº 87, emitida no dia 26/07/2014 e cancelada antes da circulação da 

mercadoria, no valor de R$ 27.554,95 (vinte e sete mil, quinhentos e 

cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). Registra-se que, 

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 

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, nos moldes da jurisprudência do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: “(...) 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). Diante do exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, CONDENA-SE o requerido a 

restituir à parte autora o valor de R$ 27.554,95 (vinte e sete mil, 

quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito 

Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros de mora 

equivalestes a 1% ao mês, do trânsito em julgado 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 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 pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Encaminhe-se cópia da sentença à 

Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Mato Grosso – SEFAZ 

para ser juntada ao processo administrativo nº 5148512/2014. Publicada 

no sistema PJe. Cuiabá-MT, 28 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: 1014722-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JECE MONTEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (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: 

1014722-23.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JECE MONTEIRO DE MORAES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38, da Lei nº 9.099/95 e 27, da Lei nº 12.153/09). 

Trata-se de ação de cobrança que JECE MONTEIRO DE MORAES promove 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na qual requer a progressão 

horizontal (classe), independente de cumprimento de interstícios, 

passando da Classe B para a D, e o pagamento do valor de diferença 

remuneratória a partir do pedido administrativo (26/09/2016), na 

importância de R$ 12.781,36. Citada, a parte reclamada não compareceu 

na audiência de conciliação, entretanto apresentou contestação. 

Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, 

CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Após a impugnação, 

o julgamento foi convertido em diligência para manifestação das partes, em 

razão de informação que consta nos autos de que a lei que regulamenta a 

carreira teve, no que tange ao afastamento do interstício para a 

progressão horizontal, alteração procedida por iniciativa legislativa, haja 

vista que após ter sido imposto veto pelo Governador ao artigo que previa 

a não aplicação de interregno para a progressão da carreira sobreveio o 

afastamento do aludido veto do Executivo pela Assembleia de Mato 

Grosso, de maneira que ficou suprimida a exigência de cumprimento de 

interstício em razão da atuação parlamentar. Passa-se ao julgamento. É 

cediço que, para alcançar a progressão horizontal e vertical, o servidor 

público deve ocupar cargo efetivo, ter sido declarado estável e cumprir as 

exigências estabelecidas em lei. No caso em exame, o requerente, 

atualmente enquadrado na classe B, acusa erro da administração pois a 

seu juízo deveria estar na D, uma vez que deteria a qualificação exigida. 

Segundo aponta, a lei que regulamenta a carreira de Técnico 

Administrativo da Área Instrumental do Governo não exige o cumprimento 

de interstício mínimo na classe imediatamente antecedente. Desse modo, 

como o autor conta com 2446 horas de cursos, entende que preenche o 

atributo à progressão horizontal na carreira. Contudo, seu requerimento 

administrativo foi negado pela Administração sob o argumento de indícios 

de inconstitucionalidade. Desse modo, a pretensão versa sobre o 

reconhecimento na via judicial de que lhe seja assegurado o correto 

enquadramento e pagamento da respectiva diferença salarial. Para o 

deslinde da controvérsia em questão, há que se estabelecer qual é a 

legislação aplicável à espécie. O cargo público de Técnico Administrativo 

da Área Instrumental do Governo é regido pela Lei 10.052/14[1], a qual 

sofreu modificação operada pela Lei 10.212/14[2]. A redação original da 

Lei 10.052/14 estabelecia, quanto à progressão horizontal dos técnicos, 

interstício de 3 e 5 anos para modificação de classe[3]. Contudo, houve 

alteração legislativa provocada pela Lei 10.212/14, que revogou 

expressamente o § 4º do art. 10 da Lei 10.052/14, em razão da derrubada 

pela Assembleia Legislativa do veto aposto pelo Chefe do Poder Executivo 
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ao texto que revogava a redação original e, portanto, a exigência de 

cumprimento de interstício. Por isso o autor entende que possui direito ao 

enquadramento na classe D, tendo em vista sua qualificação, embora não 

tenha progredido para a classe C (uma vez que se encontra na B), não 

consta na norma exigência de interstício mínimo. Para melhor compreensão 

transcreve-se, em parte, o art. 10 da Lei 10.052/14, mantendo-se em 

negrito com o tracejado central o texto dos parágrafos 4º e 5º que 

acabaram sofrendo alteração por obra da atuação legislativa (que 

portanto não estão em vigor), bem como sublinhado a atual redação da 

aludida lei (conforme estabelecido pela Lei 10.212/14 que revoga o § 4º e 

dá nova redação ao § 5º), senão vejamos: Da Progressão Horizontal Art. 

10 O cargo de Analista Administrativo da Área Meio da Administração 

Pública do Poder Executivo estrutura-se em linha horizontal de acesso, 

identificada por letras maiúsculas correspondentes à titulação do servidor, 

conforme Anexo II da presente lei. (...) § 2º As classes do cargo de 

Técnico Administrativo são estruturadas da seguinte forma: I - CLASSE A: 

nível superior completo, com diploma devidamente reconhecido pelo MEC; II 

- CLASSE B: requisitos estabelecidos para a Classe A, acrescidos de um 

dos seguintes itens: a) uma Especialização lato sensu ou; b) 360 

(trezentas e sessenta) horas de qualificação profissional. III - CLASSE C: 

requisitos estabelecidos para a Classe B, acrescidos de um dos seguintes 

itens: a) uma Especialização lato sensu ou; b) 360 (trezentos e sessenta) 

horas de qualificação profissional. IV - CLASSE D: Título de Mestre ou 

Doutor ou PhD ou outra habilitação em nível superior completo, com 

diploma devidamente reconhecido pelo MEC ou, ainda, requisitos 

estabelecidos para Classe C, mais um dos seguintes itens: a) 02 (duas) 

habilitações em pós-graduação lato sensu na área de formação 

acadêmica do servidor ou de atuação do órgão ou entidade em que o 

servidor se encontra lotado ou em exercício; b) 720 (setecentos e vinte) 

horas de cursos de capacitação na área de atuação do servidor ou do 

órgão ou entidade em que o servidor se encontra lotado ou em exercício. § 

4º A progressão horizontal dos Profissionais da Área Meio da 

Administração Pública do Poder Executivo do Governo do Estado de Mato 

Grosso dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o 

servidor ocupa, observado o cumprimento do interstício mínimo de 03 

(três) anos da Classe A para a Classe B, mais 03 (três) anos da Classe B 

para a C, e 05 (cinco) anos da Classe C para a Classe D. § Art. 4º Fica 

revogado o § 4º, do Art. 10, da Lei nº 10.052, de 15 de janeiro de 2014. 

(Promulgação) § 5º O servidor da Carreira dos Profissionais da Área Meio 

da Administração Pública do Poder Executivo do Governo do Estado de 

Mato Grosso que apresentar titularidade acima da exigida para a classe 

imediatamente superior, sem possuir o requisito específico para esta, terá 

direito às progressões horizontais desde que cumpra o intervalo mínimo 

exigido em cada classe até atingir a classe correspondente a sua 

titulação. § § 5º O servidor da Carreira dos Profissionais da Área Meio da 

Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso a 

partir do seu cumprimento e aprovação no estágio probatório, a qualquer 

tempo, poderá solicitar a sua progressão horizontal para a classe 

correspondente a titulação que possuir. (...).”(Promulgação) § 6º - 7º - 

omissis. A digressão legislativa supra apresentada comprova a afirmação 

feita pelo autor no sentido de que “A Assembleia Legislativa do Estado de 

Mato Grosso derrubou o veto oposto pelo Governador (...)" , bem como 

sua conclusão de que, por isso, a lei de carreira (com a redação dada 

pela Lei 10.212/2014) suprimiu a exigência de cumprimento do interstício 

para progressão horizontal. No entanto, a circunstância relativa ao 

nascimento da norma que o autor pretende ter aplicada ao caso concreto 

é relevante para o desate da questão, haja vista que se identifica do relato 

das condições prévias à promulgação da lei, sua clara 

inconstitucionalidade por vício formal no que se refere à iniciativa em 

relação à alteração processada nos parágrafos 4º e 5º da Lei 10.052/14 

pela Lei 10.212/2014. Instadas as partes a se manifestarem acerca da 

possível violação às regras constitucionais no processo de modificação 

da lei de carreira, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pela “não 

aplicabilidade das Leis 10.212/14 e 10.052/14, tendo em vista o evidente 

desrespeito à Constituição Federal”. O autor, por sua vez, aduz que “(...) 

não há como alegar que a Lei nº 10.212/2014 dispõe sobre aumento 

salarial, uma vez que não haverá aumento real, apenas um adiantamento 

no reconhecimento daqueles que se qualificaram para cumprir seu labor 

com técnica e aperfeiçoamento que já iria receber depois que cumprisse o 

interstício nas classes, visto que, sua remuneração, está publicada e 

disposta no Anexo II, V e VI da Lei nº 10.052/2014. Importante dizer, que o 

servidor público, recém-ingressado, deverá cumprir todo o estágio 

probatório para só depois, solicitar sua progressão. Diferente do que a 

PGE-MT entende, a quebra do interstício incentiva o servidor a se 

qualificar, buscar novos cursos de aperfeiçoamento e aprimorar o 

desempenho de suas funções, o que é ótimo para administração, pois ter 

servidores cada vez mais qualificados faz com que o trabalho se 

desenvolva com rapidez e qualidade, dando assim efetividade ao Princípio 

da Eficiência.” É incontroverso que a alteração processada pelo Poder 

Legislativo com a retirada dos vetos apostos pelo Poder Executivo na lei 

10.052/14 altera regras relevantes relativa à progressão funcional dos 

servidores públicos estaduais da carreira dos profissionais da área 

instrumental. Destaca-se que alterar regras de progressão é alterar o 

regime jurídico do servidor. É pacífica a jurisprudência no Supremo 

Tribunal Federal no sentido da estrita observância à reserva privativa do 

Poder Executivo para tratar de assunto relativo ao regime jurídico dos 

servidores públicos. Vejamos, entre outros[4]: PROCESSO 

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO DE ADITAMENTO. II – 

PROCESSO LEGISLATIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ AFASTAMENTO DE MEMBROS 

DA ALTA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL. I – Não conhecimento da ação quanto à pretendida declaração 

de inconstitucionalidade do art. 111, §§ 1º e 2º, da Carta Estadual de 

Roraima, por não indicação dos fundamentos jurídicos do pedido (Lei nº 

9.868/1999, art. 3º, I). II – Não conhecimento do aditamento à inicial quanto 

à nova redação do inciso XVIII do art. 33 da Constituição Estadual, dada 

pela EC nº 30/2012, haja vista que o dispositivo original está em debate na 

ADI 2.167 e não foi impugnado na inicial. III – Procedência do pedido quanto 

aos incisos XXXI e XXXII do art. 33 da Constituição Estadual, por tratarem 

de regime jurídico de servidores públicos sem observar a iniciativa 

privativa do Chefe do Executivo. IV – Ação conhecida em parte, e, na 

parte conhecida, julgada procedente. (ADI 4284, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 12-06-2015 PUBLIC 15-06-2015)g.n. Como 

sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, as normas que regem o 

processo legislativo previstas na Constituição Federal são de reprodução 

obrigatória pelos Estados-Membros e Municípios, sob pena de incorrerem 

em vício insanável de inconstitucionalidade. (Precedente: RE 505476 AgR / 

SP - SÃO PAULO; RE 586050 AgR / AC - ACRE). Nesse sentido, apenas o 

Chefe do Poder Executivo pode legislar positiva ou negativamente no que 

se refere ao regime jurídico de servidores públicos do Executivo. Assim, 

não pode o Poder Legislativo alterar regra relativa ao regime jurídico dos 

servidores público do executivo (seja criando norma ou afastando veto 

justificadamente aposto pelo governador), haja vista a reserva 

constitucionalmente prevista. A respeito da inconstitucionalidade do ato 

administrativo que derruba veto aposto em lei relativa a regime jurídico de 

servidores públicos, conforme alertado no despacho de id. 12619818, 

assim entende o Supremo Tribunal Federal: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 792, DO ESTADO DE 

SÃO PAULO. ATO NORMATIVO QUE ALTERA PRECEITO DO ESTATUTO 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS ESTADUAIS. OBSERVÂNCIA DOS 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NO PROCESSO LEGISLATIVO ESTADUAL. 

PROJETO DE LEI VETADO PELO GOVERNADOR. DERRUBADA DE VETO. 

USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 1º, II, C, DA 

CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. A Constituição do Brasil, ao conferir aos 

Estados-membros a capacidade de auto-organização e de autogoverno 

[artigo 25, caput], impõe a observância obrigatória de vários princípios, 

entre os quais o pertinente ao processo legislativo, de modo que o 

legislador estadual não pode validamente dispor sobre as matérias 

reservadas à iniciativa privativa do Chefe do Executivo. Precedentes. 2. O 

ato impugnado versa sobre matéria concernente a servidores públicos 

estaduais, modifica o Estatuto dos Servidores e fixa prazo máximo para a 

concessão de adicional por tempo de serviço. 3. A proposição legislativa 

converteu-se em lei não obstante o veto aposto pelo Governador. O 

acréscimo legislativo consubstancia alteração no regime jurídico dos 

servidores estaduais. 4. Vício formal insanável, eis que configurada 

manifesta usurpação da competência exclusiva do Chefe do Poder 

Executivo [artigo 61, § 1º, inciso II, alínea "c", da Constituição do Brasil]. 

Precedentes. 5. Ação direta julgada procedente para declarar 

inconstitucional a Lei Complementar n. 792, do Estado de São Paulo. (ADI 

3167, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2007, 

DJe-096 DIVULG 05-09-2007 PUBLIC 06-09-2007 DJ 06-09-2007 PP-00036 
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EMENTA VOL-02288-02 PP-00237). g.n. No âmbito da doutrina, Gilmar 

Ferreira Mendes, Inocencio Martires Coelho e Paulo Gustavo Gonet 

Branco[5] esclarecem que “a iniciativa privativa visa subordinar ao seu 

titular a conveniência e oportunidade da deflagração do debate legislativo 

em torno do assunto reservado”.(g.n). No caso dos autos, a Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso foi a responsável pela alteração 

legislativa no regime jurídico dos servidores da carreira de técnico 

administrativo da área instrumental, de maneira que é evidente a violação 

ao art. 61, §1º., II, “c”, da Constituição Federal, norma de repetição 

obrigatória a qual encontra-se elencada no art. 39 , parágrafo único, inc. II, 

”b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso. É defeso reconhecer 

direito que nasce amparado em norma inconstitucional. Os 

constitucionalistas acima nominados registram que“(...) o controle de 

constitucionalidade difuso, concreto, ou incidental, caracteriza-se, 

fundamentalmente, também no Direito brasileiro, pela verificação de uma 

questão concreta de inconstitucionalidade, ou seja, de dúvida quanto à 

constitucionalidade de ato normativo a ser aplicado num caso submetido à 

apreciação do Poder Judiciário. ‘É mister – diz Lucio Bittencourt – que se 

trate de uma controvérsia real, decorrente de uma situação jurídica 

objetiva’. Anote-se que não se faz imprescindível à alegação dos 

litigantes, podendo o juiz ou o Tribunal recusar-lhe aplicação, a despeito 

do silêncio das partes.”[6] . (g.n) Desse modo, em sede do controle 

incidental de constitucionalidade, diante da clara existência de vício na 

norma a ser aplicada para a resolução da controvérsia posta, é de ser 

declarada a inconstitucionalidade e afastada a sua aplicação no caso 

concreto, o que conduzirá a conclusão pela improcedência do pedido de 

mérito. Pelo exposto, conclui-se que a norma legislativa expressa nos 

artigos 4º e 5º da Lei 10.212/14 de 23/12/2014 (publicada no DO do dia 

06/01/2015) é inconstitucional ante o vício formal de iniciativa, de maneira 

que não pode ser aplicada para modificar a exigência prevista no art. 10, § 

4º e 5º da Lei 10.052/14. Em virtude da impossibilidade de aplicação da 

norma flagrantemente inconstitucional, conclui-se que a parte autora não 

faz jus à elevação de nível e consequente recebimento das diferenças 

salarias do modo pretendido. Diante do exposto, AFASTA-SE a aplicação 

dos artigos 4º e 5º da Lei 10.212/14, por inconstitucionalidade formal 

subjetiva (vício de iniciativa) ante a ofensa direta ao art. 61, §1º., II, “c”, da 

Constituição Federal, e art. 39[7], parágrafo único, inc. II, ”b”, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso, JULGA-SE IMPROCEDENTE o 

pedido e DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC/2015. Sem condenação ao pagamento de 

custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/09). 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. Considerando a 

manifestação da parte autora no id. 12897137 no sentido de “(...)destacar 

que o réu já concedeu quebra de interstício para outra categoria, mais 

precisamente na data de 05 de julho de 2016, foi publicado no Diário Oficial 

nº 26811, pág. 24, conforme anexo, a progressão de classe de 

servidores públicos pertencentes à categoria dos Gestores 

Governamentais, sem cumprir o interstício, ou seja, CASO IDÊNTICO AO 

DO AUTOR(...)”, extraia-se cópia eletrônica integral dos presentes autos e 

encaminhe-se ao Procurador-Geral de Justiça, para as providências que 

entender adequadas. P.I.C. Preclusa a via recursal, arquive-se. Cuiabá, 28 

de junho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito [1] Lei Ordinária - 10052/2014 - REESTRUTURA A CARREIRA DOS 

PROFISSIONAIS DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. [2] Lei Ordinária – 

10.212/2014 - Altera a Lei nº 10.052, de 15 de janeiro de 2014, a qual 

reestrutura a Carreira dos Profissionais da Área Instrumental do Governo 

do Estado de Mato Grosso e dá outras providências. [3] § 4º A 

progressão horizontal dos Profissionais da Área Meio da Administração 

Pública do Poder Executivo do Governo do Estado de Mato Grosso 

dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o 

servidor ocupa, observado o cumprimento do interstício mínimo de 03 

(três) anos da Classe A para a Classe B, mais 03 (três) anos da Classe B 

para a C, e 05 (cinco) anos da Classe C para a Classe D. [4] Outros 

precedentes: ADI 3295, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 30.06.2011; ADI 3930, 

Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16.09.2009; ADI 4154, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, j. 26.05.2010;ADI 3555, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 

04.03.2009 – ADI 844, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 15.05.2002. [5] Curso de 

Direito Constitucional – Ed. Saraiva.Pag. 828 [6] Curso de Direito 

Constitucional – Ed. Saraiva. Pag. 1013 [7] Art. 39 A iniciativa das leis 

complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 

Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, 

à Procuradoria Geral de Justiça, à Procuradoria Geral do Estado e aos 

cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. (A 

expressão “à Procuradoria-Geral do Estado” foi declarada inconstitucional, 

em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal, pela ADI nº 

291-0, julgada em 07.04.2010, publicada no DJE em 10.09.2010) Parágrafo 

único São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que: I - 

fixem ou modifiquem os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 

Militar; II - disponham sobre: a) criação de cargos, funções ou empregos 

públicos na Administração Pública direta e indireta ou aumento de sua 

remuneração, observado o disposto na Seção III, Capítulo V, deste Título; 

b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de 

cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de 

militares para a inatividade; c) organização do Ministério Público, da 

Procuradoria Geral do Estado e da Defensoria Pública, observado o 

disposto na Constituição Federal; d) criação, estruturação e atribuições 

das Secretarias de Estado e órgãos da Administração Pública (g.n.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002717-89.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO FRANCISCO DA CONCEICAO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECIANE CRISTINA SANCHES OAB - MT14513/O-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: 

1002717-89.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ADELINO FRANCISCO DA 

CONCEICAO CAMPOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Cuida-se de ‘ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela 

de urgência inaudita altera pars’ objetivando a anulação da multa da 

infração SIN0015801, que alega não ter sido notificado, bem como seja 

expedida a sua CNH DEFINITIVA. A parte autora assevera, em síntese, 

que foi impedido de trocar sua Permissão para Dirigir pela CNH definitiva 

em razão de lhe ter sido imputado responsabilidade por infração de 

trânsito que alega não ser responsável. O pedido de tutela provisória foi 

indeferido. Citados, os requeridos não compareceram à audiência de 

conciliação, mas apresentaram defesa. Inobstante o não comparecimento 

dos requeridos 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. O requerente assevera que 

os autos de infração são nulos, pois não foi regularmente notificado da 

autuação da multa. O Código de Trânsito Brasileiro impõe ao proprietário 

do veículo a obrigação de manter atualizado os seus dados cadastrais no 

órgão de trânsito: “Art. 123 - Será obrigatória a expedição de novo 

Certificado de Registro de Veículo quando: [...] § 2º - No caso de 

transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário 

comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo 

licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual.” O §1º do 

artigo 282, do citado diploma legal, por sua vez, estatui que se acaso o 

proprietário não atualizar o endereço no órgão de trânsito, a notificação 

será considerada válida. Confira-se: “Art. 282 - [...]. § 1º - A notificação 

devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será 

considerada válida para todos os efeitos.” A requerente informou na inicial 

que reside no endereço “Avenida Rua Rio Grande do Norte Casa 07 Bairro 

Real Parque- Cuiabá-MT CEP 78095-622” nesta Capital. Já no “Extrato do 

Veículo de PLACA QBN4705” no item denominado “Dados do Proprietário” 

disponível no Id. 10159135, o endereço indicado é “Rua Cinco, 07, quadra 

01, Bairro Real Parque- Cuiabá-MT CEP 78.000-000”. No item “Historico AR 

(Correios)” verifica-se que foram emitidas notificações de autuação e 

penalidade para a infração. Nesse quadro fático, diferente do asseverado 

pelo requerente,vê-se pela simples conferência dos documentos 

acostados ao feito que há divergência entre os endereços constantes no 

cadastro do DETRAN e aquele indicado na petição inaugural, razão pela 

qual as notificações não chegaram ao seu conhecimento. O ônus da 
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prova da notificação é encargo do órgão autuador, resumo da simples 

exegese da lei. Destarte, se a documentação é enviada no endereço do 

cadastro do veículo no prazo legal, resta incontroversa a notificação. 

Ademais, o ônus da prova de que o endereço foi atualizado é do autor, 

posto que se trata de fato constitutivo do seu direito. Assim, as 

n o t i f i c a ç õ e s  d e  A u t u a ç ã o  d e  I n f r a ç ã o 

SINFRA-111200-SIN0015801-5185/01 postada no dia 08/09/2015, deve 

ser considerada válida. Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de 

Justiça em caso análogo: REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO - EXIGÊNCIA DE 

PRÉVIO PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DE 

ALGUMAS MULTAS - ENDEREÇO DO INFRATOR DESATUALIZADO - 

VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS - ORDEM 

CONCEDIDA EM PARTE - SENTENÇA RATIFICADA. O ato que condiciona o 

licenciamento de veículo ao prévio pagamento de multas pendentes 

espelha a ilegalidade da autoridade coatora quando não há provas de que 

o infrator foi notificado. O Código de Trânsito Brasileiro impõe ao 

proprietário do veículo a obrigação de manter atualizados os seus dados 

cadastrais no órgão de trânsito, se assim não fizer considera-se válida a 

notificação devolvida, nos termos do § 2º do artigo 282. (ReeNec 

28030/2010, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 16/11/2010, Publicado no DJE 26/11/2010). Portanto, 

deixando-se de anular a multa, resta prejudicado o pedido de expedição 

da CNH definitiva. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos da inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, nos termos 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 9.099/95 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, 28 de junho de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 214, DE 27 DE JUNHO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 4ª Vara Cível, Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, por 

intermédio do Ofício nº 45-2018-Gab. datado de 20.06.2018, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 28 de junho de 201 8, o servidor Amauri 

de Sousa Brito Filho, matrícula 36826, portador da Cédula de Identidade RG 

- 14092557 SSP-MT, cadastrado no CPF 716.980.781-53, do cargo de 

Assessor de Gabinete II, da 4ª Vara Cível.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 869641 Nr: 6453-29.2017.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:OAB/MT16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, visando assim reduzir o retardamento 

da marcha procedimental, em cumprimento a Ordem de Serviço 01/2009 e 

conforme disposto no artigo 152 do Código de Processo Civil, impulsiono 

este processo intimando a parte autora para cumprir a o determinado pela 

Coordenadoria de Arrecadação do Tribunal de Justiça no expediente: 

Pedido de Restituição protocolizado sob expediente nº 

0046525-33.2018.8.11.0000 encontra-se aguardando CERTIDÃO DA 

GESTORA JUDICIÁRIA DA SEGUNDA VARA CÍVEL ATESTANDO A NÃO 

UTILIZAÇÃO DAS GUIAS 83126 E 83127 NOS AUTOS, NOME, CPF E DATA 

DE NASCIMENTO DO QUADRO SOCIAL DO REFERIDO ESCRITÓRIO 

CONFORME CONSTA NA RECEITA FEDERAL. Estes documentos se fazem 

necessário para dar continuidade ao Pedido de Restituição. DCA/Ramal: 

(65) 3617-3763.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 830625 Nr: 6015-37.2016.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JAYANE CAETANO DE SOUZA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE CAETANO DE SOUZA 

NASCIMENTO - OAB:17330--MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão/despacho:

VISTO.

Considerando o teor da certidão de fls. 24, tendo decorrido o prazo da 

intimação sem manifestação da parte interessada, arquive-se este 

procedimento.

Cumpra-se.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001993-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13901454.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002434-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS (RÉU)

SEBASTIAO DA SILVA LARA (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13901863.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002434-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS (RÉU)

SEBASTIAO DA SILVA LARA (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 164 de 347



13902343.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002040-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RODRIGO DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMAYANA SOUZA CONCEICAO (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13903325.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006059-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO NALON BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13903829.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002186-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13904205.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002847-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATILA HELENA GONCALVES DO NASCIMENTO (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)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13904456.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008527-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F M SUPERMERCADO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZAFENETTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13904754.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003517-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MEDEIROS DA SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MANHANI DE CARVALHO OAB - MT0018381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13905437.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004935-84.2017.8.11.0003

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:

ECOPAPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEL LTDA - ME (EXECUTADO)

JEAN CARLOS ARRUDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

GEFERSON MARTINS (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13905747.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007523-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANIA MARIA CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY MORAIS SILVA OAB - MT19962/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007523-64/2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autora: Jeovania Maria Cardoso. Ré: FAEL – Sociedade Técnica 

Educacional da Lapa Ltda. Vistos, etc. Considerando o termo de 

conciliação acostado aos autos à (fl.63 – correspondência ID 11473637), 

bem como, o petitório de (fl.64 – correspondência ID 11527620), hei por 

bem redesignar a audiência de conciliação para o dia 10 de setembro de 

2018, às 11:00 horas, no CEJUSC. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007523-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANIA MARIA CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY MORAIS SILVA OAB - MT19962/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13905929.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003615-96.2017.8.11.0003

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:

RONDOLAV SERVICOS DE LAVANDERIA TINGIMENTO HIGIENIZACAO E 

CONSERTOS RAPIDOS DE ROUPA LTDA - ME (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS PEREIRA MELLO JUNIOR (EXECUTADO)

ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA MELLO (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003615-96.2017.8.11.0003

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 165 de 347



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:

RONDOLAV SERVICOS DE LAVANDERIA TINGIMENTO HIGIENIZACAO E 

CONSERTOS RAPIDOS DE ROUPA LTDA - ME (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS PEREIRA MELLO JUNIOR (EXECUTADO)

ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA MELLO (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

13906950.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004754-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO BATISTA DE MOURA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004754-49/2018 Ação: Rescisão Contratual Autora: N.C. Imóveis Ltda. 

Réu: Ivanildo Batista de Moura. Vistos, etc. N.C. IMÓVEIS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Rescisão Contratual” em desfavor de IVANILDO BATISTA DE MOURA, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido tutela provisória de urgência, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolha as custas e taxas judiciais, bem como, comprove seu 

recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo 

Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos 

moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 27 de junho de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004763-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004763-11/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: 

Danielly Pereira da Silva. Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A. Vistos, etc. DANIELLY PEREIRA DA SILVA, com qualificação 

nos autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, acostando aos autos 

cópia do laudo pericial comprobatório da lesão alegada, sob pena de 

extinção do feito nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 27 de junho de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004814-22.2018.8.11.0003

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:

REINALDO NUNES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004814-22/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

S/A. Réu: Reinaldo Nunes de Souza. Vistos, etc. BANCO BRADESCO S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de REINALDO NUNES DE 

SOUZA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido liminar, vindo-me 

os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as 

custas e taxas judiciais, bem como, comprove seu recolhimento nos autos, 

nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 28 de junho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004471-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIELE DA CONCEICAO NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Intimação do(a,s) advogado(a,s) do(a,s) requerente(s) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001385-18.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0008350A (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

MARCO ANTONIO MARI OAB - MT15803/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001385-18.2016 Ação: Execução de Sentença Exequentes: Duílio Piato e 

Advogados Associados S/c Epp e Outro. Executado: Kirton Bank S.A. 

Banco Múltiplo (Banco Bradesco S.A.). Vistos, etc... Analisando os termos 

dos petitórios de (id.13289126) e de (id.13740666), hei por bem em 

determinar que se aguarde em cartório o desate do Agravo Regimental nº 

1001414-09.2018.8.11.0000. Vindo aos autos, dê-se vista às partes para 

manifestação em (5) cinco dias, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 27 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003400-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER JOSE PETERS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO OAB - SP239437 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003400-86/2018 Ação: Restituição de Indébito Autor: Valter José 

Peters. Réu: Banco do Brasil S/A. Vistos, etc. Intime-se a parte autora, via 

seu bastante procurador, para, no prazo de (5) cinco dias, requeira o que 

de direito, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 27 de junho 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004401-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHADER WUNSCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER CEZAR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

GILENO GOMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004401-09/2018 Ação: Reparação de Danos Materiais e Morais Autor: 

Jhader Wunsche. Réus: Valter Cezar de Oliveira e Outro. Vistos, etc. 

JHADER WUNSCHE, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais” em 

desfavor VALTER CEZAR DE OLIVEIRA e GILENO GOMES DE ALMEIDA, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, acostando aos autos documentação comprobatória da 

necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e afins), cumprindo 

integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 

27 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004614-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS STANI LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (ADVOGADO)

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONFER TECNOLOGIA EM ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004614-83/2016 Ação: Monitória Autora: Ferraço – Indústria e 

Comércio de Ferragens Stani Ltda EPP. Ré: Simonfer Tecnologia em 

Estruturas Metálicas EIRELI – ME. Vistos, etc. CONCLUSÃO INDEVIDA. 

Cumpram-se corretamente os termos da decisão de (fls.35/36 – 

correspondência ID 4174612). Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 27 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008580-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DUARTE BORGES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SANTOS DA SILVA OAB - MT23487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008580-20/2017 Ação: Embargos à Execução Embargante: Edivaldo 

Duarte Borges. Embargado: Banco do Brasil S/A. Vistos, etc. 

Considerando os termos do petitório de (fls.115/117 – correspondência 

12052478), verifico que a parte embargante pretende, apenas e tão 

somente, a reconsideração da decisão de (fls.103/105 – correspondência 

ID 10667727), eis que não trouxera aos autos novos elementos 

(contundentes) e, assim sendo, hei por bem indeferir o pleito da parte 

embargante de reconsideração da decisão que indeferiu a assistência 

judiciária e, via de consequência, mantenho na íntegra os termos da 

decisão atacada, por seus próprios fundamentos. No mesmo trilho, 

intime-se a parte embargante, via seu bastante procurador, para, no prazo 

de (5) cinco dias, comprove nos autos o recolhimento das custas e taxas 

judiciárias, conforme determinado pela decisão de (fls.103/105 – 

correspondência ID 10667727), sob pena de extinção. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 27 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002815-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM ELUCIA TISSIANI PICINI NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002815-68/2017 Vistos, etc. Analisando o petitório de (fl.151 – 

correspondência ID 10960616) e compulsando detidamente os fólios 

processuais, verifica-se que o cálculo de (fls.105/107 – correspondência 

ID 6793317) 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, 28 de junho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000467-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIETRA PY ALBERS OAB - MT14294/O (ADVOGADO)

VINICIUS VARGAS LEITE OAB - GO18130-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. RAMOS & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000467-14.2016 Ação: Execução de Sentença Exequente: Claudemir da 

Silva. Executado: P Ramos e Cia Ltda Epp. Vistos, etc... Sobre o petitório e 

documentos de (id.12576876; id.12576889; id.12576901), manifeste-se a 

parte exequente no prazo de (10) dez dias, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 28 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004835-32.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

OELTON ROBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ANGHINONI (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004835-32/2017 Ação: Cobrança Autor: Oelton Roberto da Silva. Réu: 

Luiz Carlos Anghinoni. Vistos, etc. Atentando pela disponibilidade do 

convênio “Infojud”, viabilizando a requisição de informações, hei por bem 

em deferir o pedido de busca de endereço da parte ré (fl.37 – 

correspondência ID 13379025), conforme extrato 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, 28 

de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008110-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEYCIANE VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008110-86/2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A. Ré: Gleyciane Vieira da Silva. Vistos, 

etc. Atentando pela disponibilidade do convênio “Infojud”, viabilizando a 

requisição de informações, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço da parte ré (fl.45 – correspondência ID 13471522), conforme 

extrato 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, 28 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010161-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARIONALDO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MACARIO ALMEIDA SOUZA (REQUERIDO)

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010161-70.2017 Ação: Indenizatória de Danos Materiais e Morais Autor: 

Arionaldo Alves. Réus: Macario Almeida Souza e HDI Seguros S.A. Vistos, 

etc... Analisando os termos do petitório de (id.12927653), hei por bem em 

deferir o pedido, expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 28 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004192-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMERO PEREIRA DOS ANJOS (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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003189-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR DOS SANTOS BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELE CERVIGNI MARTINS OAB - MT21768/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)

 

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: 1006555-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO TSUTOMU NAKAMUTA (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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 380841 Nr: 9111-12.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDONÓPOLIS - 

CESUR, MOHAMAD KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DA SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, requerer o que de 

direito, tendo em vista o fim da suspensão do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002186-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1002186-94/2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: Lucia 

Benicia Pinheiro. Executado: Enio Pereira dos Santos. Vistos, etc. LUCIA 

BENICIA PINHEIRO, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com 

a presente “Ação de Execução de Título Extrajudicial” em desfavor de 

ENIO PEREIRA DOS SANTOS, com qualificação nos autos, sobreveio o 

pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Primeiramente, muito embora a certidão de (fl.19) assegure que a parte 

exequente não tenha atendido integralmente a determinação de (fl.15 – 

item ‘b’), hei por bem acolher o petitório de (fls.17/18) como emenda inicial. 

Ademais, revogo o teor da certidão de (fl.19) e do despacho de (fl.15 – 

item ‘b’), eis tal requisito é prescindível de acordo com o art.781, I, do 

Código de Processo Civil. Considerando os documentos de (fls.05/08 e 
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fl.11), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, 

NCPC). Cite-se a 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, ofereçam embargos no prazo de (15) 

quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do mandado de 

citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 21 

de agosto de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002847-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATILA HELENA GONCALVES DO NASCIMENTO (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)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1002847-73/2017 Ação: Cobrança Autora: Átila Helena Gonçalves do 

Nascimento. Ré: Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro Dpvat S/A. 

Vistos, etc. ÁTILA HELENA GONÇALVES DO NASCIMENTO, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo 

com a presente “Ação de Cobrança” em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, pleiteando assistência judiciária, vindo os autos conclusos. 

D E C I D O: Considerando os documentos de (fls.14/16), hei por bem em 

deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). Considerando o 

fato de que a presente ação versa sobre cobrança de seguro obrigatório 

em decorrência de acidente de veículo automotor e, ciente de que é de 

conhecimento público que a seguradora que integra o polo passivo, neste 

tipo de ação, costumeiramente entabula acordo, somente, após a 

produção de prova pericial, hei por bem não designar a audiência de 

conciliação prevista no artigo 344 do Código de Processo Civil e o faço 

com fulcro no artigo 139, incisos II, V e VI do Código de Processo Civil. 

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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 21 de agosto de 2017. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003517-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MEDEIROS DA SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MANHANI DE CARVALHO OAB - MT0018381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº. 

1003517-14/2017 Ação: Cobrança Autor: Divino Medeiros da Silva dos 

Santos. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. 

Vistos, etc. DIVINO MEDEIROS DA SILVA DOS SANTOS, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a 

presente “Ação de Cobrança” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

pleiteando assistência judiciária, vindo os autos conclusos. D E C I D O: 

Primeiramente, muito embora a certidão de (fl.48) assegure que a parte 

autora não tenha atendido integralmente a determinação de (fl.48 – 

primeira parte), hei por bem acolher o petitório de (fls.50/58) como emenda 

inicial. Assim, revogo o teor da certidão de (fl.59), eis que os documentos 

de (fl.31 e fl.58) atendem à determinação constante de (fl.48 – primeira 

parte). Considerando os documentos de (fls.52/57), hei por bem em deferir 

os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). Considerando o fato de 

que a presente ação versa sobre cobrança de seguro obrigatório em 

decorrência de acidente de veículo automotor e, ciente de que é de 

conhecimento público que a seguradora que integra o polo passivo, neste 

tipo de ação, costumeiramente entabula acordo, somente, após a 

produção de prova pericial, hei por bem não designar a audiência de 

conciliação prevista no artigo 344 do Código de Processo Civil e o faço 

com fulcro no artigo 139, incisos II, V e VI do Código de Processo Civil. 

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. Roo-MT, 21 de agosto de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008376-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R N DE SOUZA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008376-73/2017 Ação: Cobrança Autor: Banco Bradesco S/A. Réu: R 

N de Souza ME (VR Locadora). Vistos, etc. BANCO BRADESCO S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Cobrança” em desfavor de R N DE SOUZA ME (VR 

LOCADORA), pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 10 de outubro 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. Roo-MT., 27 de junho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004648-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004648-87/2018 Ação: Obrigação de Fazer Autora: Francisca 

Rodrigues da Silva. Réus: Estado de Mato Grosso e Outro. Vistos, etc. 

FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Obrigação de Fazer” em 

desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS – MT, pessoa jurídica de direito público interno, vindo-me 

os autos conclusos. D E C I D O: Considerando que o nosso Egrégio 

Tribunal de Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho 

de Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que estabelece o 
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artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca 

somente as Varas da Fazenda Pública têm competência para processar e 

julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas, sejam elas Federal, 

Estadual e Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por incompetente 

para dirimir a presente questão, declinando da competência. Após, 

procedidas as baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição para 

uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 28 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004471-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIELE DA CONCEICAO NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1004471-60/2017 Ação: Cobrança Autor: Glauciele da Conceição Nunes. 

Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. Vistos, etc. 

GLAUCIELE DA CONCEIÇÃO NUNES, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente “Ação de 

Cobrança” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito privado, pleiteando 

assistência judiciária, vindo os autos conclusos. D E C I D O: Considerando 

os documentos de (Id.9518786), hei por bem em deferir os benefícios da 

Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). Considerando o fato de que a presente 

ação versa sobre cobrança de seguro obrigatório em decorrência de 

acidente de veículo automotor e, ciente de que é de conhecimento público 

que a seguradora que integra o polo passivo, neste tipo de ação, 

costumeiramente entabula acordo, somente, após a produção de prova 

pericial, hei por bem não designar a audiência de conciliação prevista no 

artigo 344 do Código de Processo Civil e o faço com fulcro no artigo 139, 

incisos II, V e VI do Código de Processo Civil. 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. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 10 

de outubro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004783-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO REIS COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO OAB - BA41665 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004783-02/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autor: Silvio Reis Costa Silva. Réu: Estado de Mato Grosso. Vistos, etc. 

SILVIO REIS COSTA SILVA, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Obrigação de Fazer” em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando que o nosso 

Egrégio Tribunal de Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, do 

Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que 

estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que 

nesta Comarca somente as Varas da Fazenda Pública têm competência 

para processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas, sejam 

elas Federal, Estadual e Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por 

incompetente para dirimir a presente questão, declinando da competência. 

Após, procedidas as baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição 

para uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 27 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000196-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DELLEON SILVA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COCA COLA INDUSTRIAS LTDA (RÉU)

COCA-COLA (RENOSA - Indústria Brasileira de Bebidas S/A) (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA CERSOSIMO NUNES OAB - BA0038540A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000196-68.2017 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Benedito 

Delleon Silva Alves. Ré: Coca Cola (Renosa – Indústria Brasileira de 

Bebidas S.A.). Vistos, etc... Analisando os termos dos petitórios de 

(id.12799998; id.12799996; id.12799994; id.12799991) e (id.12870179), hei 

por bem em deferir o levantamento dos valores depositados no 

(id.12799991), com suas devidas correções, em favor da parte autora 

autora, expedindo-se os competentes alvarás judiciais. Cumprida a 

determinação supra e após pagas as custas, se houver, arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de junho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003788-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BORGES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003788-23.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Adilson 

Borges dos Santos. Ré: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Vistos, etc... 

Analisando os termos da certidão de (id.13714928) e a fim de evitar 

futuras alegações de nulidade e/ou cerceamento de defesa, hei por bem 

em determinar a intimação pessoal da ré, para que efetue o recolhimento 

dos honorários periciais no prazo de (5) cinco dias, sob pena de perda 

desta prova. Vindo aos autos, cumpram os demais termos da decisão 

retro. Em caso de inércia, dê-se vista ao autor para manifestação em (5) 

cinco dias e, ao depois, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

27 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004497-92.2016.8.11.0003

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:

FORGHIERI COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004497-92.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco S.A. 

Réu: Forghieri Comércio de Veículos e Transportes Ltda. Vistos, etc... 
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Analisando os termos dos petitórios de (id.12684144; id.13525585), não 

verifico nenhum elemento plausível para seu acolhimento, haja vista que o 

feito fora extinto com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso 

III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil, com trânsito em julgado em 

27.06.2017, sem interposição de recurso, portanto, não há que se falar em 

expedição de mandado de busca e apreensão, deste modo, indefiro a 

pretensão na forma proposta. Intime-se a parte autora, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (5) cinco dias, adéque sua pretensão. 

Em caso de inércia, retornem os autos ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 27 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004509-72.2017.8.11.0003

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)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004509-72.2017 Ação: Cobrança Autor: Banco do Brasil S/A. Réus: 

Souza e Guerini de Souza Ltda Me e Outro. Vistos, etc... Considerando os 

termos da certidão de (id.13743758), determino a intimação pessoal do 

autor, 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 de imediato. Rondonópolis, 27 de junho 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001100-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE SOUZA LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001100-25.2016 Ação: Rescisão Contratual Autora: N. C. Imóveis Ltda. 

Réu: Rogério de Souza Lima. Vistos, etc... Considerando os termos da 

certidão de (id.13829776), determino a intimação pessoal da 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 de imediato. Rondonópolis, 27 de junho de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010518-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA PORTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCIEL RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010518-50.2017 Ação: Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança 

Autora: Cleuza Porto. Réu: Antonio Marciel Ribeiro. Vistos, etc... 

Considerando os termos da certidão de (id.13866745), determino a 

intimação pessoal da autora, 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, 27 de junho de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009916-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO VINICIUS LESSA GATTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT0006370A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANIBAL SEGUNDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009916-59.2017 Ação: Exigir Contas Autora: Autogarden Veículos – 

Celso Vinício Lessa Gato – Me. Réu: Francisco Anibal Segundo. Vistos, 

etc... Considerando os termos da certidão de (id.13866944), determino a 

intimação pessoal da 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 de imediato. 

Rondonópolis, 27 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000570-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS COSTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORAH ALZIRA GONCALVES FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000570-21.2016 Ação: Monitória Autor: Jonas Costa dos Santos. Ré: 

Deborah Alzira Gonçalves Ferreira. Vistos, etc... JONAS COSTA DOS 

SANTOS, via seu bastante procurador, na ação ‘Monitória’, que move em 

desfavor de DEBORAH ALZIRA GONÇALVES FERREIRA, com qualificação 

nos autos, ingressou com o pedido de (id.10082387), vindo-me conclusos. 

D E C I D O: Considerando que a parte ré fora devidamente citada 

(id.9028308; id.9028320), não tendo realizado o pagamento e, também, 

não apresentado embargos, conforme informa a certidão de (id.9964369), 

defiro a conversão do presente feito, devendo ser observado o disposto 

no artigo 701, §2º do Código de Processo Civil, uma vez que, a presente 

ação passará a ser ‘Execução de Título Executivo Judicial’. Façam-se as 

anotações devidas. Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, 

§2º, inciso II 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. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004160-69.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004160-69.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico 

c/c Indenização Autora: Maria Rosa Alves. Ré: Claro S.A. (NET – O Mundo 

é dos Nets). Vistos, etc... MARIA ROSA ALVES, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, na ação ‘Declaratória de Inexistência 

de Negócio Jurídico c/c Indenização’ que moveu em desfavor CLARO S.A. 

(NET – O MUNDO É DOS NETS), postulou no (id.13398106), 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 II 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, 27 de junho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004555-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES SANTOS OAB - MT12461/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO CORREIA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004555-95.2016 Ação: Monitória Autor: Carlos Roberto Gonçalo de Lira. 

Réu: Aldo Correia de Oliveira. Vistos, etc... CARLOS ROBERTO GONÇALO 

DE LIRA, via seu bastante procurador, na ação ‘Monitória’, que move em 

desfavor de ALDO CORREIA DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, 

ingressou com o pedido de (id.12135236), vindo-me conclusos. D E C I D 

O: Considerando que a parte ré fora devidamente citada (id.9317196), não 

tendo realizado o pagamento e, também, não apresentado embargos, 

conforme informa a certidão de (id.11658373), defiro a conversão do 

presente feito, devendo ser observado o disposto no artigo 701, §2º do 

Código de Processo Civil, uma vez que, a presente ação passará a ser 

‘Execução de Título Executivo Judicial’. Façam-se as anotações devidas. 

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso II 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. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 

de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010108-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ZANIN NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010108-89.2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: Agro 

Amazônia Produtos Agropecuários S.A. Executado: Santo Zanin Neto. 

Vistos, etc... Analisando os termos dos petitórios de (id.12215874; 

id.12777652; id.13780078), hei por bem em deferir o pedido, expedindo-se 

carta precatória, 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, 

27 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006430-66.2017.8.11.0003

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:

RODOLFFO MENEZES NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006430-66.2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco do Brasil S.A. Executado: Rodolfo Menezes Neves. Vistos, etc... 

Analisando os termos do petitório de (id.10546450), hei por bem em deferir 

o pedido, expedindo-se carta precatória, 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, 27 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006746-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (EXECUTADO)

GUILHERME VIGOLO (EXECUTADO)

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006746-79.2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco do Brasil S.A. Executados: Edilene Pereira Morais Vigolo e Outros. 

Vistos, etc... Analisando os termos do petitório de (id.13807633), hei por 

bem em deferir o pedido, expedindo-se carta precatória de penhora, 

avaliação, intimação e expropriação, conforme disposto no artigo 835, 

inciso VII do Código de Processo Civil, com prazo de (120) cento e vinte 

dias para seu cumprimento (artigo 261, CPC). Consigno que deverá ser 

observado o assentado no artigo 838 a 846 e artigos 862 e 863, todos do 

CPC. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de 

junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008405-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008405-26.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Itaú Unibanco 

Veículos Administradora de Consórcios Ltda. Réu: Vilson Almeida dos 

Santos. Vistos, etc... Considerando os termos do petitório de 

(id.12845746), hei por bem em deferir parcialmente 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 autora, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito. Em caso de inércia, 

intime pessoalmente o autor, 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, 27 de 

junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004596-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004596-62/2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento. Ré: Luis Antonio Rodrigues. Vistos, etc. 

Analisando o petitório de (fl.53 – correspondência ID 10158364), hei por 

bem em indeferir o pedido de averbação de restrição de circulação, por 

inviabilizar os pagamentos dos custos anuais estipulados pelo poder 

público (IPVA e licenciamento) e pelos órgãos públicos de trânsito não 

possuírem pátio para depósito de veículos apreendidos, tornando inviável 

sua apreensão. De outro norte, defiro apenas e tão somente com relação 

a transferência do bem descrito à (fl.04 – correspondência ID 3686080, 

fl.01), conforme extratos em anexos. Intime-se a parte, via seu respectivo 

procurador, para que no prazo de (10) dez dias, manifeste-se, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 de junho de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009978-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (AUTOR)

ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MESQUITA DA SILVA OAB - MT15209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABRAHAO ISSA NETO OAB - SP83286 (ADVOGADO)

MARCELLA PASCHOALIN DE AMORIM OAB - SP304695 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009978-02.2017 Ação: Ressarcimento de Despesas Médicas c/c 

Indenização Autores: Transportadora Roma Logística Ltda e Outro. Ré: 

São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda. Vistos 

etc... TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA E ROMUALDO NUNES 

CAVALHEIRO, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de SÃO FRANCISCO 

SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA. Devidamente 

citada, apresentara contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, 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; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; 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 certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 

de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000653-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MESSIAS ROCHA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000653-66.2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Dívida c/c 

Indenização Autor: Paulo Messias Rocha da Silva. Réu: Banco Losango 

S.A. – Banco Múltiplo. Vistos etc... PAULO MESSIAS ROCHA DA SILVA, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de BANCO LOSANGO S.A. – BANCO 

MÚLTIPLO. Devidamente citado, apresentara contestação e, instada a se 

manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o 

Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 
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às chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, 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; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; 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 certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 

de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007544-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVAIR ABREU DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC OAB - MT8387/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007544-40.2017 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autor: 

Osvair Abreu de Souza. Ré: Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda. 

Vistos, etc... Ante a denúncia da lide pelo réu no (id.11982051, pág.2/4), 

no prazo de defesa (artigo 126, CPC), hei por bem em recebê-las na forma 

do artigo 125, inciso II do Código de Processo Civil e determino a citação 

dos denunciados, para contestarem, no prazo legal. O denunciante deverá 

providenciar a citação na forma e nos prazos referidos no artigo 131 do 

Código de Processo Civil, sob pena de ficar sem efeito a denunciação. 

Havendo apresentação de defesa pelos denunciados, dê-se vista às 

partes, para manifestação no prazo de (10) dez dias. Após devidamente 

regularizado o feito, intimem-se as partes, via seus procuradores, para 

que no prazo de (5) cinco dias, informem se possuem interesse em 

conciliar. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 de junho de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009722-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA VILELA PASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009722-59.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autora: Alzira Vilela Passos. Ré: Vivo S.A. – Telefônica Brasil S.A. 

Vistos etc... ALZIRA VILELA PASSOS, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

VIVO S.A. – TELEFÔNICA BRASIL S.A. Devidamente citada, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, 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; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; 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 certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 

de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009697-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI FARIAS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009697-46.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autor: Vanderlei Farias de Souza. Ré: Brasil Card 

Administradora de Cartão de Crédito Ltda. Vistos etc... VANDERLEI 

FARIAS DE SOUZA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de BRASIL 

CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA. Devidamente 

citada, apresentara contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, 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; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; 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 certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 

de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005305-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE OLIVEIRA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005305-63.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autora: Eliane Oliveira de Andrade. Ré: Energisa Mato Grosso 

– Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc... ELIANE OLIVEIRA DE 

ANDRADE, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, 

apresentara contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, 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; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; 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 certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 

de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000911-76.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

GERSON QUEIROZ DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000911-76.2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autor: Gerson Queiroz de Souza. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc... GERSON QUEIROZ DE SOUZA, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando o pleito 

reconvencional de (id.12688544, pág.24), hei por bem em condicionar seu 

recebimento, ao pagamento das custas processuais, as quais deverão 

ser recolhidas pela parte ré no prazo de (15) quinze dias, sob pena de 

desconsideração do pedido. De outro ponto, com a entrada em vigor da 

Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma 

profunda alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, 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; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; 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 certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 

de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003582-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZANETH SOUZA GALVAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VR VEICULOS LTDA (RÉU)

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003582-09.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Danos Morais Autora: 

Zaneth Souza Galvão de Oliveira. Réus: VR Veículos Ltda e Banco 

Itaúcard S.A. Vistos etc... ZANETH SOUZA GALVÃO DE OLIVEIRA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de VR VEÍCULOS LTDA E BANCO ITAÚCARD 

S.A. Devidamente citado – Banco Itaucard S.A., apresentara contestação 

e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa. A ré VR 

Veículos Ltda, por sua vez, restou citada, entretanto, permaneceu inerte 

(id.13909272), vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada 

em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve 

uma profunda alteração das regras substanciais do processo civil 

brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, 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; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; 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 certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 

de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004914-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE SARTORI FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004914-11.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos 

Autor: Henrique Sartori Filho. Ré: Iuni Educacional – Unic Rondonópolis 

Arnaldo Estevão Ltda. Vistos etc... HENRIQUE SARTORI FILHO, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de IUNI EDUCACIONAL – UNIC 

RONDONÓPOLIS ARNALDO ESTEVÃO LTDA (UNIC EDUCACIONAL LTDA). 

Devidamente citada, apresentara contestação e, instada a se manifestar, 

a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D 

O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, 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; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; 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 certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 

de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009521-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN CRISTINA BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009521-67.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Danos Morais Autora: 

Suellen Cristina Bezerra. Ré: Iuni Educacional – Unic Rondonópolis Arnaldo 

Estevão Ltda. Vistos etc... SUELLEN CRISTINA BEZERRA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de IUNI EDUCACIONAL – UNIC 

RONDONÓPOLIS ARNALDO ESTEVÃO LTDA (UNIC EDUCACIONAL LTDA). 

Devidamente citada, apresentara contestação e, instada a se manifestar, 

a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D 

O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, 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; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; 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 certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 

de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009409-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE SABRINA PISSETTI WALTER (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB OAB - MS16253 (ADVOGADO)

JURANDIR VERNEQUE DIAS OAB - MT14813/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO OAB - MT0014909A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009409-98.2017 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autora: 

Daniele Sabrina Pisseti. Ré: Construtora e Imobiliária Farias Ltda Me. Vistos 

etc... DANIELE SABRINA PISSETI, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA FARIAS LTDA ME. Devidamente citada, 

apresentara contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

permaneceu inerte, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, 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; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; 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 certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 

de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000562-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VITORIA CAMPOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VEST PLUS CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000562-73.2018 Ação: Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos 

Morais Autora: Maria Vitória Campos de Arruda. Ré: Vest Plus Cursos 

Preparatórios Ltda Epp. Vistos etc... MARIA VITÓRIA CAMPOS DE 

ARRUDA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de VEST PLUS CURSOS 

PREPARATÓRIOS LTDA EPP. Devidamente citada, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, acolho o pedido de 

correção do valor atribuído à causa (id.13381093, pág.1), devendo a 

serventia proceder sua retificação junto ao sistema. De outro lado, com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, 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; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; 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 certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 

de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009151-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA RAMOS DE LIMA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TERESA LEÃO BONFIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009151-88.2017 Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais Autora: 

Cláudia Regina Ramos de Lima. Ré: Maria Teresa Leão Bonfim. Vistos 

etc... CLÁUDIA REGINA RAMOS DE LIMA, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

MARIA TERESA LEÃO BONFIM. Devidamente citada, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita em favor da ré, em consonância com os 

documentos de (id.12164207; id.12164227; id.12165181). De outro lado, 

com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, 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; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; 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 certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 

de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009764-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHA NOVAIS DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009764-11.2017 Ação: Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos 

Morais Autor: Jonatha Novais do Amaral. Ré: Anhanguera Educacional 

Ltda. Vistos etc... JONATHA NOVAIS DO AMARAL, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em 

desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. Devidamente citada, 

apresentara contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, 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; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; 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 certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 

de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003244-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE DOS SANTOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003244-35.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autora: Raiane dos Santos Soares. Ré: Anhanguera Educacional 

Ltda. Vistos etc... RAIANE DOS SANTOS SOARES, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em 

desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. Devidamente citada, 

apresentara contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, 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; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; 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 certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 

de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004300-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO)

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004300-69/2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Declaratória de 

Inexistência de Débito Autor: Cristiano Rodrigues de Oliveira. Ré: 

Anhanguera Educacional S/A (Cesur). Vistos, etc. CRISTIANO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, pessoa jurídica de direito privado, via seu 

bastante procurador, ingressou com ‘Embargos Declaratórios’ pelos fatos 

narrados no petitório de (fls.112/114 – correspondência ID 13770711), 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios possuem 

finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1o. No caso posto à liça, aduz a embargante que a decisão de 

(fls.106/110 – correspondência ID 13738150) é contraditória. Pois bem. 

Analisando-se a questão em desate, tenho para mim que a pretensão 

esposada pelo embargante é pertinente e, à evidência, deve ser acatado. 

A parte embargante discute a referida decisão fora omissão, eis que se 

mantivera silenciosa no tocante a aplicação de astreintes no caso de 

descumprimento da determinação constante na referida decisão. Desta 

feita, hei por bem acolher a pretensão do embargante de (fls.112/114 – 

correspondência ID 13770711) e, via de consequência, deverá constar na 

decisão embargada: “Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido 

de tutela provisória de urgência para determinar a ré: a) desbloqueie, 

imediatamente, o sistema para que o autor possa inserir as 02 (duas) 

disciplinas restantes, TCC (Trabalho de Conclusão de Curso – o qual 

encontra-se já encartado aos autos às fls.86/105 – correspondência ID 

13659429) e Estágio Supervisionado; b) retire o nome do autor e CPF do 

autor dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de aplicação de 

astreintes no importe de R$200,00 (duzentos reais) por dia de 

descumprimento, limitando-se a importância de R$3.000,00 (três mil reais), 

até ulteriores deliberações deste juízo (art.297, CPC).” Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 28 de junho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008509-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008509-18/2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

S/A. Réu: Romualdo Nunes Cavalheiro. Vistos, etc. BANCO BRADESCO 

S/A, com qualificação nos autos, ingressou com ‘Embargos Declaratórios’ 

pelos fatos narrados no petitório de (fls.80/84 – correspondência ID 

12130351), vindo-me os autos conclusos. Inicialmente cabe destacar, que 

a parte alega embargar decisão de (fls.77/78 – correspondência ID 

11980477), entretanto, compulsando detidamente os autos verifica-se que 

a referida lauda trata-se de despacho e não decisão, sendo àquele 

inaplicável a oposição de embargos declaratórios. Ademais, da leitura dos 

referidos embargos depreende-se ainda que os mesmos se opõem à 

determinação de adequação, que ocorrera via “Despacho de Mero 
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Expediente” à (fls.77/78 – correspondência ID 11980477). É o relatório 

necessário. D E C I D O: Salutar é transcrever o disposto no artigo 1.001 

do Código de Processo Civil: “Art. 1.001. Dos despachos não cabe 

recurso.” O disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, dispõe 

que: “Caberá embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

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

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.” Inicialmente, é 

importante considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento 

jurídico possui um objetivo específico, sendo que os embargos de 

declaração prestam-se para complementar ou aclarar as decisões 

judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, 

obscuros ou contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade 

dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura 

existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina 

Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação 

rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os 

defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de 

qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação 

podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que 

integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A 

contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como 

no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre 

o relatório e a fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, 

entre o dispositivo e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, 

da fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso 

inexistam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que 

se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, nem 

mesmo opostos contra despacho de mero expediente, o qual tem como 

objetivo, apenas e tão somente, impulsionar o feito. Analisando os fatos 

elencado pelo embargante, vê-se sem sombra de dúvidas que o mesmo 

deseja ter deferido pedido diverso do impulso dado aos autos, atacando o 

despacho de (fls.77/78 – correspondência ID 11980477), o que não é 

possível, porque não é cabível embargos de declaração de despacho 

(art.1.002, CPC). “Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de 

embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. 

Os embargos declaratórios são apelo de integração não de substituição” 

(STJ – 1ª Turma. Resp. 15.774-0-SP, rel. Min. Humberto Gomes). De outro 

norte, verifica-se de forma cristalina que o embargante deve ser 

responsabilizado, conforme preceitua o disposto no § 2°, do artigo 1.026 

do Código de Processo Civil. A litigância de má-fé deve ser aplicada à 

parte que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, 

causando dano processual ao adversário. Assim, a referida penalidade se 

aplica ao demandante que se utiliza de procedimentos escusos com o 

objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, 

prolonga deliberadamente o andamento do processo, descumprindo o 

dever de lealdade processual estampado no Código de Processo Civil. 

Preceitua o parágrafo segundo do artigo 1.026 do Código de Processo 

Civil, em sua primeira parte, que "quando manifestamente protelatórios os 

embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, condenará o 

embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento 

sobre o valor atualizado da causa". Sobre o tema, leciona Theotônio 

Negrão que "os embargos declaratórios devem ser encarados como 

instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. A multa 

cominada no art. 535, parágrafo único, do CPC reserva-se a hipóteses em 

que se faz evidente abuso (RSTJ 30/378)" (Código de Processo Civil, 38. 

ed., Saraiva, 2006, p. 668). Doutrina Daniel Amorim Assumpção Neves que 

“Recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento 

fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como 

único objetivo retardar a marcha procedimental, Também o recurso 

manifestamente inadmissível pode ser considerado protelatório”, este 

último é o caso dos autos (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de 

Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. 

p.1598). Neste contexto, o que vejo é que não há as supostas omissões 

do julgado em relação ao tema decidido, mas puro inconformismo do 

embargante em relação ao despacho, não sustentando quaisquer das 

condições existentes nos dispositivos legais que prequestionam para dar 

lastro à pretensão deduzida. Portanto, o que vejo é que os embargos 

aviados têm o único propósito de hostilizar o despacho tal como 

produzido, declinando omissões que na verdade inexistem, de modo que 

se o embargante entende que o despacho produzido se mostra injusto, 

não será na via dos embargos declaratórios que obterão provimento 

jurisdicional colidente com aquele já manifestado, se não pela via do virtual 

recurso. Nesse sentido a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC - REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ 

RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA - MERO INCONFORMISMO - 

SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS - NÃO-CABIMENTO - 

CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO - AUSÊNCIA - EMBARGOS 

REJEITADOS - 1- Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios 

em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de 

cabimento do recurso - Omissão, contradição ou obscuridade -, 

delineadas no art. 535 do CPC. 2- A rediscussão, via embargos de 

declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de 

alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o 

teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte 

Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem 

prosperar. 3- O vício que autoriza os embargos de declaração é a 

contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o 

entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na 

instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. 4- Tratando-se de 

mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo 

que as questões apontadas como omitidas foram clara e 

fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são 

manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5- Embargos de 

declaração rejeitados. (STJ - EDcl-AgRg-AI 1.373.246 - (2010/0217604-0) 

- 2ª T. - Rel. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 16.05.2011 - p. 419). 

Neste contexto, os embargos são manifestamente improcedentes e 

necessariamente protelatórios, buscando o embargante o que 

efetivamente não lhes seria lícito na via eleita, o que, aliás, tem sido uma 

constante neste juízo diante da leniência com que a norma jurídica vem 

tratando a hipótese da multa processual, que no caso em tela, deve ser 

aplicada como meio de contenção da ilícita ação processual buscada já 

que os embargos declaratórios não tem por escopo a modificação do 

julgado se não o seu aclaramento, expondo, portanto, as condições 

declinadas pelo art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil. Mesmo para 

fins de prequestionamento, o cabimento dos embargos de declaração 

deve adequar-se ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 

Ademais, inadmissível é a interposição de embargos de declaração para 

opor-se sobre teor constante em despacho de mero expediente. Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE os presentes embargos de declaração intentado por 

BANCO BRADESCO S/A, assim, via de consequência, imponho ao 

embargante a multa de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa, o 

que deve ser atualizado (STJ-2ª T. REsp 613.184, Min. João Otávio) nos 

termos do artigo 1.026, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, 

mantendo o despacho de (fls.77/78 – correspondência ID 11980477), em 

sua íntegra. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 28 de junho de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005366-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE PADUA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005366-55.2016 Ação: Execução de Sentença Exequente: José Carlos 

de Pádua. Executada: Air Liquide Brasil Ltda. Vistos, etc... JOSÉ CARLOS 

DE PÁDUA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na 

ação de “Execução de Sentença” que move em desfavor de AIR LIQUIDE 

BRASIL LTDA, devidamente qualificada, ingressou com o petitório de 

(id.13497386), 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 JOSÉ 
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CARLOS DE PÁDUA, em desfavor de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, 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 nos 

(ids.13481552 e 13481555), com suas devidas correções, em favor da 

parte exequente, expedindo-se o competente alvará judicial. Transitada em 

julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de 

junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001412-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO CORREA RODRIGUES OAB - RJ110459 (ADVOGADO)

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

ERNESTO PEREIRA BORGES FILHO OAB - MS379 (ADVOGADO)

MARCELO DAVOLI LOPES OAB - SP143370 (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142/O (ADVOGADO)

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

MARISTELLA DE FARIAS MELO SANTOS OAB - RJ135132 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001412-98.2016 Ação: Execução de Sentença Exequente: José 

Aparecido Batista. Executada: Companhia Excelsior de Seguros. Vistos, 

etc... JOSÉ APARECIDO BATISTA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move em 

desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, devidamente 

qualificada, ingressou com o petitório de (id.13730360), 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 JOSÉ APARECIDO BATISTA, em 

desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, 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 no (id.13708252), com suas 

devidas correções, em favor da parte exequente, expedindo-se os 

competentes alvarás judiciais. Transitada em julgado, o que deve ser 

certificado e após pagas as custas, se houver, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de junho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010105-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR RADAELI FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO)

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010105-37.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: VICTOR RADAELI FRANCISCO REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Manifestem-se as 

partes sobre o interesse na produção de prova neste feito, em 15 (quinze) 

dias. Em caso positivo, deverão especificar as provas que desejam 

produzir e sua finalidade, sob pena de indeferimento. A seguir, conclusos. 

RONDONÓPOLIS, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002957-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RECUPERADORA DE TRANSFORMADORES SD LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Certidão Negativa (Diligência) do Oficial de Justiça de ID nº 13542294, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004038-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA SALAPATA RAGACAO (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 Negativa (Diligência) do Oficial de Justiça de ID nº 12570198, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003847-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIENE DOS SANTOS RAMOS (REQUERENTE)

JOAO PHILIPE SOUZA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO FERREIRA PAES (REQUERIDO)

ANTONIO PINHEIRO MACHADO (REQUERIDO)

IGNACIO RODRIGUES DE ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003847-11.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLAUDIENE DOS SANTOS RAMOS, JOAO PHILIPE SOUZA 

MATOS REQUERIDO: DECIO FERREIRA PAES, IGNACIO RODRIGUES DE 

ABREU, ANTONIO PINHEIRO MACHADO Vistos etc. Antes de analisar o 

pedido de homologação do acordo formulado pelas partes, determino que 

a parte autora acoste aos autos certidão de matrícula atualizada do imóvel 

cuja adjudicação pretende, em 15 (quinze) dias. A seguir, conclusos. 

RONDONÓPOLIS, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001120-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANNILO ALMEIDA DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA OAB - MT19914/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMIX CONCRETO S/A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1001120-45.2018.8.11.0003; 
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Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO (22). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DANNILO 

ALMEIDA DA CUNHA Parte Ré: RÉU: SUPERMIX CONCRETO S/A 

Senhor(a): AUTOR: DANNILO ALMEIDA DA CUNHA Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos termos do 

processo acima indicado, para materializar o Ofício 267/2018 ID 13898370 

para as providências necessárias junto ao Cartório do Segundo 

Tabelionato de Protestos de Letras e Títulos de Ribeirão Preta, no prazo 

legal. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003004-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GTL TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (RÉU)

VLI MULTIMODAL S.A. (RÉU)

NIDERA SEMENTES LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO)

RAFAEL BICCA MACHADO OAB - SP0354406A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para materializar e distribuir a 

CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA (ID 13728851) para seu devido 

cumprimento, VIA PJE, conforme Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO 

CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, tendo em vista a implantação do Sistema 

Processo Judicial Eletrônico.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 296258 Nr: 10894-78.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO RAIMUNDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, CAETANO POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT12.208-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO o patrono da parte requerida, BANCO DO 

BRASIL, para INFORMAR, no prazo legal, os dados bancários para a 

restituição do remanescente bloqueado, nestes autos, conforme r. 

Sentença de fls. 577.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 406973 Nr: 2720-70.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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): BONATTI & CIA LTDA - EPP, OCTAVIO 

BONATTI, GENI MARASSI BONATTI, ALYNE DE MELO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal, vez que os veículos constantes 

da pesquisa via Sistema RENAJUD (fls.229/232) possuem restrições, 

impossibilitando, assim, a expedição de mandado de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 281418 Nr: 4849-92.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS, 

LUCIARA FREITAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.627-A, Thiago Mahfuz Vezzi - 

OAB:18017-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:MT/9307, MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - OAB:5169 MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal, vez que o veículo constante da 

pesquisa via Sistema RENAJUD (fls.635/636) possui restrição, 

impossibilitando, assim, a expedição de mandado de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 708594 Nr: 3457-34.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de 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): LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:OAB/MT16960-O, MÁRCIO ANTONIO GARCIA - OAB:MT/12104

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal, vez que os veículos constantes 

da pesquisa via Sistema RENAJUD (fls. 153) possuem restrições, 

impossibilitando, assim, a expedição de mandado de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 743159 Nr: 3905-36.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRONER MILHOMEM DE SIQUEIRA ME, FRONER 

MILHOMEM DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal, vez que o veículo constante da 

pesquisa via Sistema RENAJUD (fls. 68/69) possui restrição, 

impossibilitando, assim, a expedição de mandado de penhora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 708921 Nr: 3813-29.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERT WILLIAN ROSA DE ABREU ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MARINO FERNANDES & CIA LTDA 

- CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:MT/10.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 
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Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos para o fim de INTIMAR o patrono da parte requerida para 

MANIFESTAR acerca do petitório de fls. 121/122, requerendo, para tanto, 

o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 429455 Nr: 11535-22.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONATTI & CIA LTDA - EPP, AGNALDO 

ANTONIO BONATTI, ALYNE DE MELO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal, vez que os veículos constantes 

da pesquisa via Sistema RENAJUD (fls.104/106) possuem restrições, 

impossibilitando, assim, a expedição de mandado de penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 810201 Nr: 17958-85.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DALLA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A(BANCO PANAMERICANO 

S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 

19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos etc. Trata-se de declaratória de inexistência de relação jurídica e 

débito c/c reparação de danos materiais e morais, além de pedido de 

antecipação de tutela ajuizada por JOSÉ DALLA COSTA em desfavor de 

BANCO PANAMERICANO S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Alega o autor que possui idade avançada e recebe mensalmente 

benefícios no valor de um salário mínimo. Assevera que é pessoa de 

pouca leitura, idosa e que tem necessidade de auxílio para realização de 

operações nos terminais de autoatendimento bancário. [....]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 787181 Nr: 9072-97.2015.811.0003

 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): DIRLEIS RODRIGUES DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 o procurador da parte autora, para impugnar a 

Contestação de folhas nº 79/94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 716940 Nr: 12343-22.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JSAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ONESIO ALVES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 o procurador da parte autora para que, efetue o 

depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 710534 Nr: 5507-33.2012.811.0003

 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: LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI (ATUALIZADO) - OAB:13739/MT, ROBERTO CESAR DA 

SILVA - OAB:11.994 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/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 o procurador da parte requerida, para manifestar-se 

sobre a correspondência devolvida de folhas nº 307 verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 739230 Nr: 1468-22.2014.811.0003

 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: FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGROPECUÁRIA 

DE MATO GROSSO FUNDAÇÃO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REJEANNE DA SILVA 

SARAVY - OAB:MT/6354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Cristina Gonçalves 

Pires - OAB:17.603-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, no 

prazo legal, acerca das informações de folhas nº152/156, requerendo, 

para tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 745357 Nr: 5187-12.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RITA PEREIRA CARVALHO, CECÍLIO 

ANTÔNIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE DE MELO ALMEIDA - 

OAB:6762

 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 apresentação dos 

memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 803359 Nr: 15685-36.2015.811.0003

 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: CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ALIPIO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA TEIXEIRA - OAB:201849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 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 o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a correspondência devolvida de folhas nº 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 711328 Nr: 6334-44.2012.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/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 o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a correspondência devolvida de folhas nº 64 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 719744 Nr: 783-49.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAB RODRIGUES DA SILVA

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:OAB/MT 8920-B, MARIA ELISA SENA MIRANDA - OAB:15017/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 o patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar sobre as folhas nº 97/99, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 718180 Nr: 13636-27.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOSCANIA CENTER DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 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 o patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar sobre as informações de folhas nº108/109, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 736767 Nr: 16038-47.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI LIBERA BERNARDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL NEPOMUCENO DE 

ASSIS - OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 

- A

 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, no 

prazo legal, acerca das informações de folhas nº85/87, requerendo, para 

tanto, o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 741115 Nr: 2747-43.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, LEONARDO 

SANTOS DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a correspondência devolvida de folhas nº 79 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 297116 Nr: 11966-03.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO OLÍMPIA LTDA, IDELSI ILAINI 

HERBER ROSARIO, ANTONIO HENRIQUE ROSARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDES - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR GONCALVES DE 

ARAUJO - OAB:DEFENSOR/

 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 o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a correspondência devolvida de folhas nº 281 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 75697 Nr: 10926-25.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISSAMU ARIMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA AUXILIADORA PINHEIRO DORILE, 

AURELIO DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 o patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar sobre as informações de folhas nº271/272, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 766307 Nr: 541-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO RODRIGUES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:OAB/MT13877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 o patrono da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar sobre as informações de folhas nº80/81, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 439978 Nr: 8645-76.2010.811.0003

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTISUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO WIECZOREK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7129 - B, ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:MT/11.571, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:OAB/MT 

5.417-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO o procurador da parte interessada, Dr. 

SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR, OAB/MT - 7129-B, para o fim de 

TOMAR CIÊNCIA acerca do início dos trabalhos periciais, qual seja, 

03/07/2018, às 14:00 horas, conforme petição de fls. 478, uma vez que a 

intimação da certidão de fls. 479, não saiu em nome deste patrono.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003089-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE AVELINO MARRONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI OAB - 

MT18042/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERILLAN COSTA ROCHA (RÉU)

JOSE AIRTON GARCIA ROCHA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003089-95.2018.8.11.0003. 

AUTOR: LAERTE AVELINO MARRONI RÉU: JOSE AIRTON GARCIA ROCHA 

JUNIOR, HERILLAN COSTA ROCHA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA DE BLOQUEIO DE BENS ajuizada por LAERTE AVELINO 

MARRONI em desfavor de JOSÉ AIRTON GARCIA DA ROCHA JUNIOR e 

HERILANN COSTA ROCHA, devidamente qualificados na exordial. O autor 

alega, em síntese, que foi vítima de um golpe praticado pela venda do 

veículo Toyota/Corolla XEI 2.0 FLEX, 2011/2012, preto, placa ELV 7470, de 

propriedade de RONILVALDO ROSA DE PAULO, veículo que, por força 

dos fatos ocorridos, também se encontra com bloqueio judicial, conforme 

determinação da Delegacia onde se registrou o estelionato ocorrido. Aduz 

que a pessoa denominada “Orlando” (marido da segunda Ré e cunhado do 

primeiro réu) promovia a divulgação da venda do veículo pelo site OLX, 

pois teria copiado de forma ilícita a divulgação do bem, feita inicialmente 

pelo real proprietário, passando a promover sua divulgação como se 

proprietário fosse. Sustenta que o golpe se iniciou quando “Orlando” 

entrou em contato com o proprietário do veículo (RONILVALDO ROSA DE 

PAULO), em 25/10/2017, quando recebeu a primeira mensagem, via 

whatsapp, informando que teria interesse na aquisição do veículo para 

fins de quitar uma dívida trabalhista. Assevera que, em seguida, “Orlando” 

teria informado a RONIVALDO que reside em Sinop/MT, mas que um 

suposto funcionário, com quem supostamente teria um débito trabalhista – 

o autor - iria ver o carro, para analisar se teria interesse no veículo e, 

caso estivesse de acordo, “Orlando” faria o depósito do valor acordado 

na conta do proprietário. Ressalta que, por força da divulgação ilícita e da 

tentativa de venda do veículo promovida por “Orlando”, o autor teria 

entrado em contato com o “golpista”, ocasião em que este teria mandado 

fotos do veículo, informado o preço, localização do veículo e os dados 

para depósito dos valores (de titularidade do primeiro réu). Contudo, afirma 

que após a comprovação do depósito, o suposto “Orlando” não respondeu 

a mais nenhuma mensagem. Assegura que, após não conseguirem mais 

falar com “Orlando”, o autor e o real proprietário do veículo constataram 

que haviam sido vítimas de golpe, pois o valor depositado pelo Autor 

jamais foi recebido pelo proprietário do bem. Relata que, por 

consequência, mesmo tendo assinado o documento de transferência, o 

verdadeiro proprietário informou ao autor que não faria a entrega do 

veículo. Por conta de tais fatos, pleiteia o requerente o deferimento da 

tutela de urgência, a fim de que seja determinado que se proceda ao 

BLOQUEIO JUDICIAL dos veículos de propriedade da segunda Ré - 

HERILANN COSTA ROCHA, quais sejam: 1) moto Yamaha YZF R6 

(importado), 2007/2007, gasolina, cinza, renavam 932956165, placa NIY 

9049, 2)GM Captiva Sport FWD, 2009/2009, gasolina, azul, renavam 

160954428, placa HGZ 8821. Postula, ainda, a expedição de ofício às 

instituições financeiras indicadas, para que informem o movimento 

financeiro das contas na data do ilícito praticado – 26/10/2017. Apresenta 

pedidos de natureza final e junta documentos. Por meio da decisão de ID 

13062470, foi determinado que a parte autora emendasse a exordial, no 

sentido de anexar integralmente sua petição inicial, o que foi devidamente 

cumprido no ID 13131498. 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). 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 medida 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 

inquérito policial, comprovante de transferência bancária, dentre 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. Nesse 

sentido, a pretensão de que sejam inseridas restrições nos veículos de 

propriedade da segunda ré, bem como a quebra de sigilo postulada, 

constituem medidas eventualmente cabíveis para garantia de futura 

execução, não havendo elementos aptos a autorizá-los neste momento 

processual, de modo que, in casu, não estão demonstrados requisitos do 

art. 300 do CPC/15 para a concessão da medida liminar postulada. 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 04 de setembro de 2018, às 

08h30min, 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, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001201-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001201-28.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: ANTONIO MARCOS 

DE SOUZA Vistos etc. Ressai dos autos que as partes entabularam 

acordo , pugnando por sua homologação. A pretensão merece ser 
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acolhida. Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código 

de Processo Civil): “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: 

(...) III - homologar: (...) b) a transação; (...)”. Diante da regularidade dos 

termos da avença entabulada pelas partes, HOMOLOGO O ACORDO 

FORMULADO, nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15. No mais, 

suspendo o feito pelo período necessário ao cumprimento do acordo. 

Intimem-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003896-52.2017.8.11.0003

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:

RCA - RECUPERADORA DE CAMINHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

CEZAR JOSE CARLETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003896-52.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: RCA - 

RECUPERADORA DE CAMINHOES LTDA - ME, CEZAR JOSE CARLETO 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, 

pugnando por sua homologação. A pretensão merece ser acolhida. Alude 

o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil): “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - 

homologar: (...) b) a transação; (...)”. Diante da regularidade dos termos da 

avença entabulada pelas partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO, 

nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15. No mais, suspendo o feito 

pelo período necessário ao cumprimento do acordo. Intimem-se. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004325-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/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):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004325-19.2017.8.11.0003. 

AUTOR: ANTONIO CARLOS DE FREITAS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada por ANTONIO CARLOS 

DE FREITAS em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A., ambos devidamente qualificados nos autos. Narra o 

autor que, no dia 19 de março de 2017, foi vítima de acidente de trânsito 

do tipo abalroamento entre moto e moto. Aduz que, em decorrência do 

acidente, sofreu as fraturas descritas na exordial. Juntou-se aos autos o 

laudo pericial especializado (ID Num.10650313 - Págs. 3/4). Devidamente 

citada, a requerida apresentou contestação (ID Num. 10706553 - Pág. 1). 

O Autor apresentou Réplica à contestação (ID Num. 10782648 - Pág. 2). 

Era o que tinha a relatar. Fundamento e Decido. De início, defiro o pedido 

de alteração do polo passivo da demanda, conforme postulado na 

contestação (ID. 0706553 - Pág. 2), para o fim de constar a Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A, procedendo às retificações 

necessárias no sistema PJE. Passo à análise das preliminares suscitadas 

in casu. Na oportunidade de contestação, a ré alega falta de interesse de 

agir, já que os autores não esgotaram a via administrativa para cobrar o 

seguro. De fato, o autor não demonstrou que tenha pleiteado 

administrativamente o pagamento do seguro. No entanto, o prévio ingresso 

na via administrativa não é condição para a propositura da ação de 

cobrança, sob pena de infringir o artigo 5º, XXXV, da CF, que garante a 

todos o acesso à justiça, de forma inafastável. É certo que, o Poder 

Judiciário, sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do 

direito. Portanto, mostra-se imperiosa a rejeição da preliminar de 

necessidade de prévio pedido administrativo, consoante entendimento 

jurisprudencial, evidentemente baseado no princípio da inafastabilidade do 

Poder Judiciário. A esse respeito, em ação de cobrança de seguro 

DPVAT, já se decidiu: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. A inafastabilidade da jurisdição é um 

direito fundamental que não se coaduna com a exigência de prévio pedido 

administrativo à seguradora para fins de ajuizamento de demanda judicial 

de cobrança da indenização do seguro DPVAT. O pedido de cobrança do 

seguro do seguro obrigatório - DPVAT - prescreve em três anos, 

conforme Súmula n. 405 do E. Superior Tribunal de Justiça. O início do 

prazo prescricional na demanda de indenização é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme 

Súmula n. 278 do E. Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a regra 

do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova, em 

regra, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. 

Ausente tal demonstração, a improcedência é a medida que se impõe. 

Recurso conhecido e improvido.” (TJDF - Acórdão n.892498, 

20140310110129APC, Relator: HECTOR VALVERDE 6ª TURMA CÍVEL, 

Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 15/09/2015. Pág.: 277). 

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL DE 

ACESSO À JUSTIÇA. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR. 

EXISTÊNCIA. CONDICIONAMENTO À COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DEMAIS HERDEIROS. PROVA DE FATO NEGATIVO. REPULSA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. DATA DO EVENTO. SÚMULA 43/STJ. 1. A inafastabilidade da 

jurisdição é um direito fundamental que não se coaduna com a exigência 

de prévio pedido administrativo à seguradora para fins de ajuizamento de 

demanda judicial de cobrança da indenização do seguro DPVAT. 2. A 

pretensão resistida judicialmente demonstra a necessidade de intervenção 

judicial e caracteriza a presença de interesse de agir na ação de 

cobrança do seguro DPVAT. 3. Não é possível condicionar o pagamento 

de indenização securitária à comprovação da inexistência de outros 

beneficiários porquanto se estaria a exigir a demonstração de fato 

negativo, prova também denominada de diabólica pela alta improbabilidade 

de sua produção. 4. A atualização monetária da indenização do seguro 

DPVAT incide desde o evento danoso, na linha do enunciado sumular nº 

43 do STJ. 5.Recurso conhecido e provido.” (TJDF - Acórdão n.850013, 

20140110935865APC, Relator: HECTOR VALVERDE 6ª TURMA CÍVEL, 

Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 24/02/2015. Pág.: 227). 

Além disso, a respeito dos honorários de sucumbência alegados pela 

requerida, não resta dúvida de que a parte vencida será responsável pelo 

pagamento. Por fim, a requerida alega que o comprovante de residência da 

autora está em nome de terceira pessoa, razão pela qual afirma que há 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Contudo, registro que aludida ocorrência, por si só, 

não é apta a ensejar extinção do processo. Aliás, não pode o acesso à 

Justiça ser condicionado à existência de comprovante de endereço em 

nome da parte demandante. Não há, de outro lado, qualquer suspeita ou 

dúvidas levantadas sobre a afirmação de residência do autor, não se 

podendo presumir falsidade sequer alegada. Sendo assim, REJEITO 

aludidas preliminares. Passo à análise do mérito da causa. Por meio da 

contestação de ID 10706553 - Pág. 9, a requerida impugnou os 

documentos juntados pela parte autora, afirmando que o nexo causal não 

foi comprovado e que há ausência de ficha do primeiro atendimento, o que 

não merece amparo. Nesse ponto, diversamente do que alega a 

demandada, entendo que há prova suficiente da lesão ocorrida, do 

acidente alegado e do nexo causal entre ambos, a ensejar a pretendida 

condenação ao valor devido. A requerida alega, ainda, que o boletim de 

ocorrência juntado é um meio de prova ineficaz. Contudo, verifico que as 

informações constantes no aludido documento são suficientes para 

comprovar a existência do fato ocorrido. Demais disso, a alegação de que 

há inexistência de prova de invalidez não merece prosperar, uma vez que 

o autor foi submetido à perícia que constatou a lesão, conforme 

documento de ID10650313. Desse modo, a parte autora juntou boletim de 

ocorrência do fato e prova do atendimento médico para tratar a lesão 

decorrente do acidente, conforme se vê pela inicial e documentos 

apresentados. Assim, limita-se a questão controvertida ao dano sofrido 

pelo requerente e sua potencialidade para ensejar a respectiva 
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indenização, bem como seu respectivo quantum. Como cediço, o seguro 

obrigatório (DPVAT) é um contrato legal, de cunho social, regulamentado 

pela Lei n.º 6.194/74, em que o segurado é indeterminado. Ele tem por 

objetivo a reparação por eventual dano pessoal, independentemente de 

juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou seja, para que o sinistro 

seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, é necessário que tenha 

sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. De acordo com artigo 3º 

da Lei 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares. Com 

efeito, a própria Lei 6.194/74 fixa como suficiente para a demonstração do 

dano o relatório médico atestando a lesão, o que nos autos encontra-se 

devidamente comprovado. Ademais, caberia à seguradora o ônus da 

prova quanto ao fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte 

autora, nos termos do inc. II, do artigo 333 do Código de Processo Civil, o 

que não ocorreu nos autos. Assim, demonstrado o dano pessoal apto a 

ensejar a indenização, deve-se verificar qual o valor devido, o qual deve 

ser analisado em conformidade com o disposto na tabela constante no 

Anexo da Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.945/09. Tendo 

o acidente ocorrido após a entrada em vigor da Lei n.º 11.945/09, deve a 

indenização ser proporcional ao grau de invalidez sofrido. Nesse sentido: 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – 

SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE - 

INCONSTITUCIONALIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RELEVÂNCIA 

E URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO - 

PRECEDENTES DO STF - GRAU DA INVALIDEZ – TABELA DA LEI N. 

11.945/09 – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. A seguradora é parte legítima para figurar no polo 

passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do consórcio 

responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de danos 

causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a indenização 

do seguro obrigatório. A análise dos requisitos de relevância e urgência 

para a edição de Medidas Provisórias não é da competência do Poder 

Judiciário, sendo sua apreciação discricionariedade do Poder Executivo. 

Apenas em situações excepcionais compete ao Poder Judiciário este 

exame, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes. A Lei 

n. 11.945/2009 deve ser aplicada ao caso quando o acidente ocorreu 

após a sua entrada em vigor. Deve ser utilizada a tabela da Lei n. 

11.945/09 para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização”. (TJMT - Ap, 101690/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/11/2013, 

Data da publicação no DJE 22/11/2013). Na audiência conciliatória 

designada por este juízo (ID10650313 - Pág. 1), o autor foi submetido à 

perícia que constatou a ocorrência da lesão alegada, consoante laudo 

pericial acostado ao ID 10650313 - Pág. 4. Cabe ressaltar que a 

indenização deve ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez, 

consoante entendimento do C. STJ, que inclusive já o sumulou: "A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez" 

(Súmula 474 do STJ). Por fim, impende registrar que, conforme 

entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a correção 

monetária incide desde a data do acidente e os juros de mora a contar da 

citação (STJ; REsp 875876/PR, data do julgamento 10/05/2011). 

Aplicando-se o decidido, tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte 

valor com relação ao membro afetado: Percentual de debilidade apurado 

na perícia médica realizada = 25%; correspondendo à indenização de R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ACOLHO 

PARCIALMENTE a pretensão inicial e JULGO PROCEDENTE o pleito do 

requerente, para o fim de condenar a requerida o pagamento do seguro 

obrigatório no valor acima mencionado (R$2.362,50 - dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo juros legais (de 1% 

ao mês) A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA 426, STJ) e correção monetária 

pelo INPC desde o evento danoso (Súmula 580, STJ). Nos termos do artigo 

85 do CPC/2015, CONDENO a requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios que ora estabeleço em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, e 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, outrossim, 

que após o trânsito em julgado, com a devida certificação, caso haja 

posterior pedido de cumprimento de sentença devidamente instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos exatos termos do 

artigo 524 do CPC/15, deverá essa Secretaria PROMOVER às anotações e 

alterações necessárias. Em seguida, INTIME-SE o devedor para cumprir a 

sentença, mediante o pagamento do 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. Caso haja pagamento do valor devido por meio 

de depósito judicial, desde já DEFIRO o seu levantamento em favor do 

demandante, mediante alvará, devendo ser observada a eventual 

necessidade de procuração com poderes para receber e dar quitação 

pelo peticionário. Às providências. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002047-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO AUGUSTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002047-45.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: ORLANDO 

AUGUSTO DA SILVA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em desfavor de ORLANDO 

AUGUSTO DA SILVA, devidamente qualificados nos autos. Alega a parte 

requerente que firmou contrato de financiamento a parte requerida, 

oportunidade em que foi dado como garantia em alienação fiduciária o 

veículo descrito na exordial. Entretanto, em face da inadimplência do réu, é 

credora deste da importância de R$ 99.269,75 (noventa e nove mil, 

duzentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos). Afirma 

que, mesmo tendo constituído a ré em mora, esta não adimpliu a obrigação. 

A inicial veio instruída com os documentos pertinentes. Por meio da 

decisão de ID 6088769, foi alterado de ofício o valor atribuído à causa em 

exame, agora fixado em R$ 99.269,75 (noventa e nove mil, duzentos e 

sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), bem como 

determinado que a demandante recolhesse as custas de distribuição 

remanescentes em decorrência dessa alteração, o que foi devidamente 

cumprido (ID 6680741). Foi deferida a liminar de busca e apreensão do 

bem, a qual foi devidamente cumprida em 23.05.2017 (ID 7327940 e 

seguintes). O réu, devidamente citado, deixou decorrer in albis o prazo 

para contestação, ocasião em que a parte autora requereu o julgamento 

procedente do pedido inicial, a fim de consolidar a plena posse e 

propriedade do bem apreendido em suas mãos. Após, os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. O réu, citado, 

deixou decorrer o prazo sem oferecer resposta, incidindo, assim, o ônus 

da revelia, com a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, nos termos do art. 344 do CPC/15, o que autoriza, ainda, o 

julgamento antecipado da lide – art. 355, II, do mesmo diploma legal. 

Depreende-se dos autos, que a parte ré emitiu uma cédula de crédito 

bancário em favor da autora, tendo dado como garantia em alienação 

fiduciária o veículo descrito na exordial. Ocorre que a parte ré, de posse 

do bem alienado, deixou de pagar as suas prestações, ocorrendo o 

inadimplemento contratual, sendo que na oportunidade, foi notificada para 

que saldasse o débito, nos termos exigidos pelo Decreto Lei 911/69, 

conforme documentos acostados à inicial. A parte requerida, constituída 

em mora, quedou inerte diante do chamado extrajudicial e, posteriormente, 

em Juízo, apesar de citada, não efetuou o pagamento do débito no prazo 

estabelecido no § 1° do art. 3° do Dec. 911/69, nem ofereceu contestação 

dentro do prazo legal, ocasionando a aplicação dos efeitos da revelia, 

conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. “RECURSO 
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DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA 

COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO – REVELIA – JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 330, INCISO II, DO CPC – 

RESTITUIÇÃO DOS BENS AO CREDOR – RECURSO IMPROVIDO. Se 

demonstrada pelo credor a mora do devedor, a respectiva notificação, 

bem como os efeitos da sua revelia, permite-se o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 330, II, do CPC”. (SEXTA CÂMARA CÍVEL - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 93638/2007 - CLASSE II - 20 - 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS. DR. MARCELO SOUZA DE BARROS). 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INADIMPLEMENTO – LIMINAR 

DEFERIDA - RÉU CITADO PARA CONTESTAR OU PURGAR A MORA - 

REVELIA - PROCEDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO DO BEM EM FAVOR DA 

AUTORA - ARTIGOS 2º E 3º do DECRETO-LEI 991/69 – SENTENÇA 

RATIFICADA. Ratifica-se a sentença que julgou procedente a Ação de 

Busca e Apreensão, ante o inadimplemento da obrigação contratual e a 

revelia do réu”. (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 70454/2006 - CLASSE II - 27 - COMARCA DE ÁGUA BOA. 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES). Assim, comprovada a relação 

jurídica entre as partes, a mora da parte ré, aliado à sua revelia, a 

procedência do pedido inicial se impõe para consolidar a posse e a 

propriedade exclusiva da autora sobre o veículo. Posto isto, julgo 

procedente o pedido inicial, tornando definitiva a liminar, outorgando à 

requerente a posse plena e definitiva do bem objeto da presente demanda. 

Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15. Conforme o disposto 

no artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69, oficie-se ao DETRAN respectivo 

para, se for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade 

em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária. Condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º do Código de Processo 

Civil). Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

ao ARQUIVO, conforme determinado no capítulo 6, seção 16, item 29, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. CONSIGNO, outrossim, 

que após o trânsito em julgado, com a devida certificação, caso haja 

posterior pedido de cumprimento de sentença devidamente instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos exatos termos do 

artigo 524 do CPC/15, deverá essa Secretaria PROMOVER às anotações e 

alterações necessárias. Em seguida, INTIME-SE o devedor para cumprir a 

sentença, mediante o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos moldes previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento 

voluntário, no prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento (art. 523, §1º), expedindo-se, desde logo, mandado de penhora 

e avaliação (art. 523, §3º do CPC). O devedor poderá ainda apresentar 

impugnação, observando-se o disposto no artigo 525 do CPC/15. Caso 

haja pagamento espontâneo do valor da condenação e disponha o 

peticionário de levantamento do valor de poderes para receber e dar 

quitação, desde já autorizo a expedição do alvará pertinente, em sendo 

requerido. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002256-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ZANOTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA OAB - MT0017783A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATANAL BORGES DA SILVA JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICK ANDREI VIEIRA OAB - MT21426/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002256-14.2017.8.11.0003. 

AUTOR: CRISTIANE ZANOTI RÉU: ATANAL BORGES DA SILVA JUNIOR 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes entabularam acordo , 

pugnando por sua homologação. A pretensão merece ser acolhida. Alude 

o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil): “487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: 

(...) b) a transação; (...)”. Com efeito, diante da regularidade dos termos da 

avença entabulada pelas partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, 

“b”, da Lei 13.105/15. Ficam as partes dispensadas do pagamento de 

eventuais custas processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3°, 

do CPC/15. Honorários na forma pactuada. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. 

Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 28 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003437-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RECUPERADORA DE CAMINHOES RONDONOPOLIS EIRELI - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

 

Código Processo nº. 1003437-16.2018.8.11.0003 Vistos etc. Recebo os 

embargos para discussão. Deixo de conceder o efeito suspensivo haja 

vista que ausentes os requisitos legais para sua concessão, em especial 

o que prevê o § 1º do art. 919 do CPC/15. Intime o embargado, para 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 920, I, do CPC). 

Apresentada a impugnação, ouça o embargante, e após, voltem-me 

conclusos. Rondonópolis - MT, 14 de maio de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006293-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEIGLISON NASCIMENTO DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH NOBREGA ABREU OAB - MT0018431A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE ALVES MARTINS (RÉU)

JULIANA KOGLER CIGERZA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca das correspondências devolvidas IDs 

nºs 13687753 e 13910778

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003958-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LEAL & CAMARGO IMOVEIS LTDA - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº13911418

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 782374 Nr: 7161-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CAMILOTI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO BENEDICTO 

BARBAGALO - OAB:112.935-SP

 .Código nº 782374.
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Vistos etc.

I - Considerando que o infrator aceitou os termos da suspensão 

condicional processo (fls. 74); e, considerando, ainda, a descrição 

constante no termo de apreensão acerca do estado de conservação da 

caixa térmica apreendida (fls. 12), decreto o perdimento do bem – caixa 

térmica de zinco de 100 litros – em favor da 2ª Cia de Polícia Ambiental, 

localizada nesta cidade, para utilização em projetos de educação 

ambiental.

II – Compulsando os autos, observa-se que os bens apreendidos à fls. 14 

foram deixados em poder do denunciado no encargo de fiel depositário 

(fls. 15).

Ocorre que tais bens não interessam à instrução processual, vez que já 

houve o oferecimento da suspensão condicional do processo, a qual foi 

aceita pelo infrator (fls. 74).

 Assim, determino a restituição de 01 veículo placa ENC-4501; 32 caniços 

e 07 caixas de pesca com vários apetrechos de pesca (descritos à fls. 14 

– que se encontram em poder do infrator), liberando o denunciado do 

encargo de fiel depositário, podendo dispor dos bens, mediante 

compromisso de que não o utilizará para a prática de crime ambiental.

Oficie ao juízo deprecado da Comarca de Campinas/SP (fls. 73), para que 

dê ciência ao acusado dos termos desta decisão.

Após, aguarde o decurso do prazo para suspensão condicional do 

processo.

Expeça o necessário. 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.: 727593 Nr: 8458-63.2013.811.0003

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BATISTA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 727593

 Vistos etc.

 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS PEG BRASIL MULTIC, qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE BUSCA E APREESNÃO contra ANTÔNIO BATISTA DE 

ARAÚJO, também qualificado no processo, objetivando a busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial.

 No decorrer do processo, o requerente pleiteia pela desistência da ação, 

com sua consequente extinção (fls. 84).

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

Observa-se dos autos, que a citação da demandada não foi realizada. 

Assim, é possível o autor desistir do pedido, sem prévia anuência da parte 

ex adversa, eis que não citada para integrar a lide.

Ex positis, homologo o pedido de desistência da ação, e julgo extinto o 

processo nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Encaminhe os 

autos a contadoria para apuração de eventuais custas remanescentes. 

Sem verba honorária vez que o demandado não foi citado e não constituiu 

advogado nos autos. Determino a baixa junto ao Sistema Renajud, 

constante à fls. 52. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias.

P.R.I.C.

.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 15 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 722656 Nr: 3665-81.2013.811.0003

 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): ADILSON SEVERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 722656

Vistos etc.

O autor comparece aos autos e requer o arquivo provisório do feito (fls. 

85).

Compulsando o caderno processual, observa-se que a ação foi distribuída 

em 20 de março de 2013, não tendo o requerente até o momento, 

promovido os meios necessários para indicar o endereço a fim de ser 

efetivado o cumprimento da liminar e posterior citação do requerido.

Nunca é demais rememorar que incumbe ao autor promover as diligências 

necessárias para o desenvolvimento do feito, e não mantendo os autos 

em arquivo provisório retardando a marcha processual.

Dessa forma, indefiro o pedido de arquivo provisório.

 Intime o requerente pessoalmente via ARMP e na pessoa de seu patrono 

constituído, via DJE, para promover o andamento do feito, indicando o 

endereço do requerido para cumprimento da liminar e posterior citação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do § 1º, do 

artigo 485, do CPC.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 14 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 804772 Nr: 16226-69.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA FABIA TOBIAS MARTINS

 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

 Código nº. 804772

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que a ação foi extinta em 

Primeira Instância, sendo a sentença ratificada no Juízo ad quem. 

Considerando que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

cujo benefício ratifico nesta oportunidade, deixo de determinar a 

atualização e recolhimento das custas judiciais.

Encaminhe os autos ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 811984 Nr: 77-61.2016.811.0003

 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: CARLITO SOARES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVELINA LOPES SALANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 811984.

Vistos etc.

Ante o noticiado falecimento do autor (fls. 77), retifique a capa dos autos e 

os demais registros devendo constar no polo ativo “Espólio de Carlito 

Soares de Almeida, representado pelos herdeiros/sucessores Maria 

Francisca de Almeida Soares, Dione de Almeida Soares e Diogenes de 
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Almeida Soares”.

O artigo 75, VII, do CPC, dispõe o seguinte:

 “Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

VII - o espólio, pelo inventariante;”

Assim, intime a patrona do requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

regularizar sua representação, onde a nova procuração deverá ser 

outorgada pelo “Espólio de Carlito Soares de Almeida, representado por 

Maria Francisca de Almeida Soares, Dione de Almeida Soares e Diogenes 

de Almeida Soares” e não pela pessoa física dos sucessores.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 818906 Nr: 2515-60.2016.811.0003

 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: EDSON EVARISTO, ANA MARIA CAETANO ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LAERTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:10429-A/MS, EMERSON CORDEIRO SILVA - OAB:11163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILLIPE MARCHIORI DE 

OLIVEIRA - OAB:20.726-O

 Código Processo nº. 818906

Vistos etc.

Ante a petição do requerido à fls. 191/193, intime os autores para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para designação de audiência.

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.: 737665 Nr: 459-25.2014.811.0003

 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: TIM CELEULAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CALDAS MARTINS 

CHAGAS - OAB:56526/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 .Código nº 737665.

Vistos etc.

Defiro o pedido à fls. 109 e concedo a autora o prazo suplementar de 

apenas 05 (cinco) dias, para cumprimento das determinações constantes 

à fls. 107.

Vindo as informações, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 15 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 743737 Nr: 4223-19.2014.811.0003

 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: OSCAR MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSAAD MOHAMAD ASSAAD, HASSAN 

MOHAMAD HASSAN EL HADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, APERLINO LOUREIRO NETO - OAB:15612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 743737

Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação da demandada restaram 

infrutíferas; considerando, ainda, que feito se arrasta há mais de 04 

(quatro) anos sem que o autor consiga promover os atos processuais 

necessários para o seu regular andamento, hei por bem deferir a sua 

citação editalícia de HASSAN MOHAMAD HASSAN EL HADI, 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 o exequente comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

cumprimento desta decisão.

Considerando a gravidade dos fatos narrados pelo exequente, determino 

a extração de cópia da petição à fls. 435/441 e encaminhamento ao (a) 

Juiz(a) Diretor(a) do Fórum da Comarca de Primavera do Leste/MT, para 

as providências que entender cabíveis.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 14 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 757993 Nr: 12120-98.2014.811.0003

 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: MARIA PERPETUA FONTOURA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA VANESSA DE SOUZA 

OLIVEIRA - OAB:13053/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Código nº. 757993

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que a ação foi julgada 

parcialmente em Primeira Instância, sendo a sentença retificada, 

parcialmente, no Juízo ad quem, tão-somente com a inversão da 

sucumbência para a autora. Considerando que a requerente é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita, cujo benefício ratifico nesta 

oportunidade, deixo de determinar a atualização e recolhimento das custas 

judiciais.

Intime as partes da baixa dos autos à origem, devendo ser requerido o que 

entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Havendo decurso de prazo, sem manifestação, encaminhe os autos ao 

arquivo, com baixa e anotações necessárias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 14 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 786073 Nr: 8641-63.2015.811.0003

 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: ARNALDO ALMEIDA BALDUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Código nº. 786073

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que a ação foi julgada 

extinta em Primeira Instância, sendo a sentença ratificada no Juízo ad 

quem. Considerando que o autor é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita, cujo benefício ratifico nesta oportunidade, deixo de determinar a 

atualização e recolhimento das custas judiciais.

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
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 792070 Nr: 11126-36.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Código Processo nº 792070

Vistos etc.

Ante o retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, intime 

as partes para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra

Rondonópolis-MT, 20 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 799482 Nr: 14141-13.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PONCIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 Código nº 799482

Vistos etc.

Considerando o depósito efetuado pela devedora à fls. 103/108; defiro o 

pedido de levantamento do valor depositado, na forma requerida pelo autor 

à fls. 110.

Após, encaminhe os autos à contadoria para apuração das custas 

judiciais e intime a requerida para o devido recolhimento.

Comprovado o pagamento das custas judiciais , ao arquivo, com baixa e 

anotações necessárias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 13 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.: 799984 Nr: 14397-53.2015.811.0003

 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: SOLARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA- ME, JOANA 

AMARAL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 799984

Vistos etc.

Ante o retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

encaminhe os autos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 20 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 724422 Nr: 5410-96.2013.811.0003

 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: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIDE MARIA GARCIA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

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

OAB:12995/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 Código nº. 724422

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que a ação foi julgada 

procedente em Primeira Instância, sendo a sentença retificada 

parcialmente no Juízo ad quem. Considerando que a requerida é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, cujo benefício ratifico nesta 

oportunidade, deixo de determinar a atualização e recolhimento das custas 

judiciais.

Intime as partes da baixa dos autos à origem e para requererem o 

entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Havendo decurso de prazo e nada sendo requerido, encaminhe os autos 

ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 14 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 712512 Nr: 7581-60.2012.811.0003

 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: BELLAFAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO 

LTDA, CLÁUDIA DE OLIVEIRA FAGOTTI, DEMOSTENES ROCHA FAGOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZEEM MATO GROSSO E 

DESENVOLVIMENTO DE MODA ARTESANAL LTDA - ME, THAÍS 

EMANUELE DE OLIVEIRA FAGOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 712512

Vistos etc.

Abra o quarto volume, conforme determina a CNGCGJ/MT.

 Cumpra a decisão proferida na Segunda Instância (fls. 801). Intime a 

ARMAZZEN MATO GROSSO ESTILO E DESENVOLVIMENTO DA MODA 

ARTESANAL LTDA para manifestar-se sobre a preliminar aduzida pela 

BELLA FAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA nas 

contrarrazões da apelação adesiva.

Após, proceda-se à devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito 

Privado do e. TJMT, sob relatoria da Exma. Sra. Desa. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO.

Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 14 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 448634 Nr: 3813-63.2011.811.0003

 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: WANDERLEY ADAO PESTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MOURA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELITON WAGNER GARCIA - 

OAB:12458

 Código nº. 448634

Vistos etc.

Abra o segundo volume, conforme determina a CNGCGJ/MT.

Considerando que as custas judiciais foram recolhidas na distribuição da 

ação, com a baixa dos autos à origem, intime as partes para requererem o 

que entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de junho de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 192 de 347



MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 866141 Nr: 5322-19.2017.811.0003

 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: GUIOMAR PEREIRA SANTOS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO TULIO ARAUJO BORGES 

- OAB:OAB/MG 11.9320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 866141

Vistos etc.

Recebo os embargos nos efeitos suspensivo e devolutivo, suspendo o 

andamento do processo principal em relação ao bem aqui perseguido, ou 

seja, um veículo Toyota Corolla, ano 2009/2010, cor prata, placa NAC 

7768.

 Nesse sentido:

“Se o terceiro não teve conhecimento da execução (...) e os embargos de 

terceiro são opostos contra imissão de posse subseqüente a 

arrematação, (sendo que) o prazo não se conta desta, mas da 

consumação da imissão; e isto porque o embargante não se insurge 

contra a arrematação, que não o prejudica, e sim contra a imissão de 

posse”. (Negrão, Thetônio. Código de Processo Civil e Legislação 

Processual em vigor, 33 ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 940)

Cite o embargado para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 803838 Nr: 15855-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Vigolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - 

OAB:14449/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSELEIDE 

MARTINELLI DE MENDONCA - OAB:8380/MT, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Código nº. 803838

Vistos etc.

MARIA DE FÁTIMA FERREIRA, qualificada nos autos, ingressou com 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da decisão proferida à fls. 136/139, 

alegando a existência de omissão no julgado.

 De conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos 

de declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição ou 

omissão. Assim, se depreende que o recurso aviado não se amolda a 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam sua 

oposição à verificação concreta de obscuridade, contradição ou omissão 

de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. Por isso 

mesmo, não se presta o recurso de embargos de declaração para a 

rediscussão da questão, com base no inconformismo da parte com a 

solução adotada, porque esta espécie recursal destina-se apenas a 

integrar a prestação jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de 

omissão, de obscuridade ou de contradição (artigo 1.022, do CPC).

Destarte, à míngua de demonstração dos pressupostos estampados no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em verdade, o presente recurso 

revela apenas o inconformismo da embargante com a decisão proferida, 

visando rediscutir questões claramente decididas. Não há nos pontos 

delimitados pela embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta 

oportunidade, pelo que não se admitem, por serem impróprios, embargos 

declaratórios que, ao invés de reclamarem o deslinde de contradição, o 

preenchimento de omissão, ou explicação de parte obscura ou ambígua do 

julgado, na verdade pretendem rediscutir questões que nele ficaram 

devidamente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância.

 Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

Mantenho a decisão em todos os seus termos e fundamentos.

Intime.

Rondonópolis-MT, 14 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 63588 Nr: 12163-31.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIKING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

ARRENDAMENTOS E CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IARA S. FREIRE ATHAYDE - ME, ATHAYDE E 

CIA LTDA, IARA SANDRA FREIRE ATHAYDE, GILBERTO ALVES 

ATHAYDE, GUSTAVO ALVES ATHAYDE, GILBERTO ALVES ATHAYDE 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - 

OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT, RICARDO 

ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 .Código nº 63588. Vistos etc. (...)Dessa forma, nos termos dos artigos 

313, II, 921, I e 922, do CPC, homologo o acordo entabulado entre as 

partes e suspendo o processo até o cumprimento do mesmo (24.12.2018 

– fls. 788) ou até nova manifestação dos interessados.Proceda a Sra. 

Gestora os atos necessários para vinculação dos valores transferidos 

pelo Sistema BacenJud constante à fls. 780/782, ao presente feito. Após, 

expeça alvará para levantamento do valor total de R$ 2.761,12 (dois mil, 

setecentos e sessenta e um reais e doze centavos) e seus eventuais 

acréscimos, na conta bancária declinada no item “a” do acordo à fls. 

786.Intime. Cumpra. Expeça o necessário.Rondonópolis - MT, 15 de junho 

de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 420718 Nr: 2966-32.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERLY GERMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONOFRE RIBEIRO DA SILVA 

NETO - OAB:7356-A/MT

 .Código nº 420718.

Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora, avaliação e remoção dos veículos bloqueados 

à fls. 100 – placas JYM-0582 e JYF-6750, depositando-os nas mãos do 

representante legal do credor, compromissando-o, nos termos dos artigos 

835, IV e 840, II, §1º, do CPC.

Para cumprimento da ordem judicial, deverá a credora indicar o endereço 

para localização dos veículos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expeça o necessário. 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.: 429324 Nr: 11413-09.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE GONÇALVES JOVINO

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

OAB:43.621-RS, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 
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OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 429324.

 Vistos etc.

Deixo de analisar o pleito formulado à fls. 214/219, quanto a cessão de 

crédito, vez que já fora objeto de análise pelo juízo à fls. 144.

 De outro modo, quanto a constituição dos novos patronos pela 

requerente, conforme noticiado à fls. 214/214-v, intime-os, via DJE, para 

no prazo de 10 (dez) dias, regularizar o instrumento procuratório.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Rondonópolis/MT, 15 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 90888 Nr: 2153-54.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALMY LEAL DA SILVA, RAPHAELA 

PROENCA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE ALVES DA SILVA, IRAILDE 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 Código 90888

Vistos etc.

O credor requer a penhora no rosto dos autos do processo que tramita 

perante o Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

Comarca (código nº 63095), ao argumento de existência de crédito a favor 

do devedor junto àquele processo.

Sobre a penhora no rosto dos autos dispõe o art. 860 do CPC:

"Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que 

sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e 

na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos 

bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado."

Assim, considerando que, prima facie, a existência de crédito a favor do 

executado, defiro o pedido de penhora, na forma requerida à fls. 211/215.

Expeça mandado de penhora a ser cumprido no rosto dos autos do 

processo em trâmite perante o Juízo da Segunda Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta Comarca (feito código nº 63095), no valor 

informado à fls. 217.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 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.: 285342 Nr: 1034-53.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL DA SILVA NALINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Código Processo nº. 285342

Vistos etc.

Defiro o pedido à fls. 257/258, e suspendo o andamento do feito apenas 

pelo prazo de 90 (noventa) dias, até a expedição de carta de arrematação 

nos autos da ação de execução código 277403 em trâmite nesta Vara.

Após, volte-me conclusos para extinção do presente feito, tendo em vista 

que a arrematação foi efetuada com a integralidade do crédito do 

exequente.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 14 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 310114 Nr: 5602-78.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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 HENRIQUE MENEZES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847/MT, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216/MT

 .Código nº 310114.

Vistos etc.

Tendo em vista que houve a liquidação parcial do débito, mediante a 

entrega das cotas capitais que o executado possuía junto a instituição 

financeira credora (R$ 1.171,24), determino o prosseguimento do feito em 

relação ao saldo remanescente de R$ 229.557,53 (duzentos e vinte e 

nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três 

centavos).

Intime a parte credora para promover o andamento do feito, indicando 

bens passíveis de penhora para satisfação do débito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 347593 Nr: 2984-92.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO MOREIRA CELESTINO, CLAUDECIR 

LUIZ CHAFRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT

 Código Processo nº. 347593

Vistos etc.

Compulsando os autos observa-se que foi realizada penhora do imóvel 

rural, descrito na matrícula nº. 1.317, do CRI de Diamantino/MT (fls. 397).

No entanto, analisando a matrícula à fls. 443/447, vê-se que não foi 

realizado o registro da penhora do imóvel na referida matrícula.

Assim, intime o credor na pessoa do patrono constituído, para promover o 

registro da penhora realizada na matrícula nº. 1.317, CRI de Diamantino/MT 

(art. 844, do CPC).

Intime-o ainda, para manifestação sobre a certidão do Oficial de Justiça à 

fls. 410, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 347915 Nr: 3339-05.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERAQUE MAGGI SCHEFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY RIBEIRO - OAB:12010/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/1418, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 7.206 - B

 Código Processo nº 347915

Vistos etc.

MONSANTO DO BRASIL LTDA, qualificada nos autos, ingressou com 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra ERAQUI MAGGI SCHEFFER, também 
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qualificado no processo.

 À fls. 196/198, as partes entabularam acordo.

DECIDO.

Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante 

desta decisão, julgo extinta a presente execução nos termos do artigo 924 

inciso II, do Código de Processo Civil. Custas e honorários na forma 

pactuada. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 Rondonópolis - MT, 15 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 389699 Nr: 3324-65.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAMOND COMPUTADORES LTDA, JOSE 

ILSON DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 389699

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de penhora formulado pelo credor à fls. 291. Expeça 

mandado de penhora sobre o bem ali descrito.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

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.: 417825 Nr: 277-15.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SETER SERVICOS DE ENGENHARIA TELEFONIA E 

REPRESENTACOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, JOSE FRANCISCO SALOME FIGUEIRA - 

OAB:SP/255163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Código nº 417825

Vistos etc.

Sobre a manifestação do executado à fls. 212, diga a credora, no prazo 

legal.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 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.: 708988 Nr: 3884-31.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLICIO FERREIRA DE SOUZA FLORINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA CASA BAHIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO FREIRE - OAB:19.376 A 

MT

 CD. PROC. 708988

Vistos etc.

Defiro o pedido de levantamento dos valores incontroversos, observando 

os dados bancários fornecidos à fls. 154 e os termos do Provimento nº. 

16/2011-CGJ.

Ato contínuo, intime a parte credora pessoalmente por ARMP e seu 

patrono constituído nos autos, via DJE, para promover o andamento do 

feito, indicando bens passíveis de penhora, juntando, inclusive o 

demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do §1º, do artigo 485 c/c §2º, do artigo 921, 

ambos do CPC.

 Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 15 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 718356 Nr: 13816-43.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESCICA DAHIANE BARBOSA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, 

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO MARK DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 15143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152.165

 Código Processo nº. 718356

Vistos etc.

Considerando a manifestação do Sr. Perito à fls. 359/360, intime as 

requeridas na pessoa do patrono constituído para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, observando que os danos materiais a serem 

apurados em liquidação de sentença se referem a mobília da casa.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 720294 Nr: 1334-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERNANDO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:OAB/MT 8920-B, MARIA ELISA SENA MIRANDA - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS - 

OAB:84314/SP

 Código Processo nº. 720294

 Vistos etc.

Em face da inércia do credor (fls. 212/213 e 215/216), encaminhe os autos 

ao arquivo, com a baixa na relação dos feitos, conservando em aberto a 

distribuição até manifestação do interessado.

 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.: 46240 Nr: 3123-59.1996.811.0003

 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): TADEU CARNEIRO DA SILVEIRA, ADILHA 

DOURADO DA SILVEIRA, ALBINO LAFAIETE RIBEIRO, CLAUDINAR 

ESTRELA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:OAB-SP 290.089, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:OAB/SP155.456, FERNANDO JOSE BONATTO - OAB:25698/PR, 

SADI BONATTO - OAB:10011/PR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA 

MARTINS - OAB:7520/MT

 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PEDIDO DE 

CANCELAMENTO DE PENHORA - DESNECESSIDADE - SUFICIÊNCIA DE 

REGISTRO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. Com relação às penhoras que 

deram origem à arrematação, o registro delas pode ser cancelado à vista 

da própria carta de arrematação. Sendo a penhora a garantia do juízo e 

havendo neste a arrematação oriunda dessa penhora, não há razão lógica 

e nem jurídica para que se exija ofício ou mandado judicial para cancelá-lo. 

Recurso improvido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0702.04.180614-3/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª 

CÂMARA CÍVEL). Dessa forma, determino a do registro - R.4 da matrícula 

26.558 -, a qual se efetivou por ordem deste Juízo.As demais constrições 

deverão ser requeridas ao Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca, o qual é 

o competente para as devidas baixas. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário.Após, cumpra a senhora Gestora a decisão à fls. 

757.Rondonópolis-MT, 15 de junho de 2.018.MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 704685 Nr: 12663-09.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILUPI MAGAZINE LTDA (NOME FANTASIA: 

FORLUX MODALAR), IVONETE ANA ZANCANARO PISSAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 CD. PROC. 704685

Vistos etc.

I – Defiro o pedido do credor à fls. 137 para que se proceda a penhora 

dos bens ali indicados, imóvel constante na matrícula nº 67.481 e 82.602, 

do CRI local, ambos na proporção de 50% (cinquenta por cento).

II - A formalização da constrição deverá obedecer ao comando dos artigos 

844, 845, §1º, da Lei Adjetiva em vigência.

 III – Formalizada a constrição judicial, intime o devedor, pessoalmente, via 

ARMP, seu cônjuge, se casado for, bem como os credores hipotecários, 

nos termos dos artigos 841, §2º, 842 e 847, do CPC.

IV – Havendo o decurso do prazo alhures sem manifestação, expeça 

mandado de avaliação dos bens, nos termos do artigo 870 e 872, do CPC. 

Após, digam as partes.

V – Por fim, considerando a manifestação à fls. 152, promova Srª. Gestora 

a inclusão no pólo ativo do presente feito de IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

VI - Expeça o necessário. Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 14 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 269616 Nr: 2943-04.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECANICA CHAVES DE OURO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM JOSE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 269616

Vistos etc.

 Intime a credora pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono 

regularmente constituído nos autos, para promover o andamento do feito, 

indicando bens passíveis de penhora, bem como trazendo o demonstrativo 

atualizado do débito no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção, 

nos termos do § 1º, do artigo 485, do CPC.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 14 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 735660 Nr: 15174-09.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSAAD MOHAMAD ASSAAD, HASSAN 

MOHAMAD HASSAN EL HADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, APERLINO LOUREIRO NETO - OAB:15612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 735660

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 o credor consiga promover os atos processuais 

necessários para o seu regular andamento, hei por bem deferir a sua 

citação editalícia de HASSAN MOHAMAD HASSAN EL HADI, 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 o exequente comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

cumprimento desta decisão.

Considerando a gravidade dos fatos narrados pelo exequente, determino 

a extração de cópia da petição à fls. 212/220 e encaminhamento ao (a) 

Juiz(a) Diretor(a) do Fórum da Comarca de Primavera do Leste/MT, para 

as providências que entender cabíveis.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 14 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 737065 Nr: 16302-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON FRANCISCO DO REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CAVALCANTE BARBOSA - 

OAB:MT/ 13.127-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - OAB:MT 

19023A

 Código nº. 737065

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em razão da fixação de astrientes 

nos autos da ação ordinária de indenização por danos morais, a qual foi 

julgada procedente.

Vê-se, daqueles autos, que o demandante litigou sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita, razão pela qual mantenho aquele benefício 

ao mesmo.

Dessa forma, cumpra a senhora Gestora o dispositivo final da decisão à 

fls. 203, encaminhando os autos ao arquivo, com baixa e anotações 

necessárias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 810924 Nr: 18211-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCARI E FURLAN EPP (SÃO FRANCISCO 

FUNILARIA E PINTURA), ANDRESSA MARIA HOMEM MARCARI, HÉLIO 

DORNELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 810924.

Vistos etc.

Anote a penhora formalizada no rosto destes autos, conforme consta à 

fls. 62/64.

Considerando que as tentativas de citação dos executados restaram 

infrutíferas; considerando, ainda, que feito se arrasta há mais de 03 (três) 

anos sem que o credor 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 ser observado 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 exequente comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

cumprimento desta decisão sob pena de extinção.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 19 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 775543 Nr: 4466-26.2015.811.0003

 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: ANALIA DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERSON CLAYTON 

PESTANA - OAB:16.728-O/MT

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

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA VISTA DA PETIÇÃO INFORMANDO 

CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA (FL. 142/150).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 379358 Nr: 7664-86.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, RODRIGO MISCHIATTI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ FRANCO MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT12.208-A, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA ATUALIZAR O DÉBITO, 

CONFORME DETERMINADO À FL. 561, CUJO TRECHO SEGUE 

TRANSCRITO: "...Havendo o decurso do prazo sem o pagamento do 

débito, atualize-o com a incidência da multa e dos honorários acima 

fixados...".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 426663 Nr: 8834-88.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO JOSE DOS SANTOS, DIVAN JOSE 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730/O, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 INTIMAÇÃO DO DR. GUSTAVO R. GOÉS NICOLLADELLI, OAB/MT 

17.980-A para ciência de que a petição de fls. 233 veio desacompanhada 

do instrumento de mandato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 703576 Nr: 11553-72.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMULZINT ADITIVOS ALIMENTICIOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFEITRIGO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, VALDECI RODRIGUES CARNEIRO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO NARKEVIES - 

OAB:207.967/SP, RODRIGO ROCHA LEAL GOMES DE SÁ - 

OAB:290061/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 95013 Nr: 6814-76.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA FERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 747472 Nr: 6437-80.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.S.P. DE OLIVEIRA - ME, ALEX SANDRO 

PEREIRA DE OLIVEIRA, MARINALVA SONODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:16010/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 415890 Nr: 11550-25.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELINO CORREIA DA SILVA, SILVANA 

RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454, MARCIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 

OAB:11911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1009932-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA ROCHA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYSE DAYANE ROCHA NUNES OAB - MT17292/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias para que 

aponte, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 
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direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000036-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON JORGE WENDLING (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação das 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005932-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI ALMEIDA CARNAIBA 10987908120 (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, efetuar o 

depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser depositado na 

Central de Pagamento de Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento 

nº 07/2017-CGJ, encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme 

disposto no Capítulo 3, seção 7, item 7 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006159-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação das 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003149-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLEIA CHAGAS AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maribel Gonzalez Santiago OAB - MT11328/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1003149-05.2017.8.11.0003 AUTOR: KLEIA CHAGAS AMORIM RÉU: VIVO 

S.A. Vistos e examinados. Considerando que a declaração de imposto de 

renda da parte autora revela que a mesma possui vários bens, que podem 

gerar valores a permitir o pagamento das custas processuais, indefiro o 

pedido de concessão do benefício de Justiça Gratuita e determino a 

intimação da mesma para que, no prazo legal, comprove o recolhimento 

das custas devidas. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: "RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPROCEDÊNCIA 

– ALEGAÇÃO DE QUE O ESPÓLIO BENEFICIÁRIO NÃO FAZ JUS AO 

BENEFÍCIO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO 

DE POBREZA – CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR – 

CONSTATAÇÃO DE QUE O DE CUJUS ERA PRODUTOR RURAL DEIXANDO 

CONSIDERÁVEL PATRIMÔNIO – BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PASSÍVEIS DE 

PRODUZIR RENDIMENTO – POSSIBILIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – 

DECLARAÇÃO DE POBREZA DISSONANTE DOS DEMAIS ELEMENTOS 

DOS AUTOS – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO 

PROVIDO. Ao apreciar o pedido de assistência judiciária, o juiz não se 

encontra vinculado à alegação da parte, cabendo-lhe indeferir o 

requerimento quando se deparar com fatos que demonstrem a capacidade 

financeira do jurisdicionado. Se, além de o espólio beneficiário da justiça 

gratuita ter constituído advogado particular, constata-se dos autos que o 

de cujus era produtor rural, deixando vasto patrimônio, com vários bens 

móveis e imóveis passíveis de produzir rendimentos, conclui-se que a 

declaração de pobreza, a despeito das dívidas a que responde, não se 

coaduna com os demais elementos existentes nos autos, razão pela qual 

a revogação do benefício é medida que se impõe". (Ap 61776/2013, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 07/05/2014). 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000709-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRO CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MIEZERSKI (EXECUTADO)

VILSON MIEZERSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Tendo em conta que o executado PAULO CÉSAR 

apresentou embargos à execução (1003440-68.2018), considero o 

mesmo devidamente citado da presente ação executiva. Defiro o pedido 

de constrição do bem móvel indicado pelo exequente na petição de Id. 

13847653, na modalidade de arresto (art. 830 do CPC), determinando a 

expedição da competente Carta Precatória para seu cumprimento. Nesse 

sentido: "EXECUÇÃO – PARTE EXECUTADA NÃO LOCALIZADA – 

CITAÇÃO FRUSTRADA - PRÉ-PENHORA - ARRESTO EXECUTIVO ONLINE - 

INDEFERIMENTO – ART. 830 E 854, CPC/15 – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.A constrição de 

bens em nome do devedor quando não encontrado para fins de citação, 

se dá nos moldes do art. 830 do CPC/15.Assim, não sendo localizado o 

devedor, é possível o arresto de seus bens, e não ocorrendo o 

pagamento após a citação, a medida constritiva será convertida em 

penhora.Plenamente admissível o arresto executivo mediante penhora 

online através do sistema Bacenjud, tendo em vista a aplicação do art. 

854, do CPC/15 ao procedimento da pré penhora". CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018). Prossiga-se com a citação 

do Vilson no endereço indicado em Id. 13847653. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001852-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JONSSON MANIEZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001852-60.2017.8.11.0003 AUTOR: EDER JONSSON 

MANIEZO Advogado do(a) AUTOR: NILSON NOVAES PORTO - MT20487/O 

RÉU: CAIXA SEGURADORA S/A Advogados do(a) RÉU: DANIELA 

CRISTINA VAZ PATINI - MT0011660A-O, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - MS5871-A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do 

Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 
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faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000538-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIMAR REZENDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000482-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA CRISTINA FERREIRA GABRIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005152-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (EXECUTADO)

MARIA LEAL BARBOSA ZANDONADI (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, efetuar o 

depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser depositado na 

Central de Pagamento de Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento 

nº 07/2017-CGJ, encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme 

disposto no Capítulo 3, seção 7, item 7 da CNGC.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004231-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE OLIVEIRA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA OAB - MT22628/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR LUIZ DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL APARECIDO GONCALVES OAB - MT17580/O (ADVOGADO)

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo nos moldes entabulado pelas 

partes (ID n.º 13672429), para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos. Tendo em vista o contido no item 10 “a” e 11 do acordo celebrado, 

declaro a extinção do processo com julgamento do mérito, com fulcro no 

disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. 

Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes. Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, 

incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o 

arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004041-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LITORAL VERDE OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO AZEVEDO DE SOUZA OAB - RJ177138 (ADVOGADO)

CAMILA DE SOUZA SILVA OAB - RJ184078 (ADVOGADO)

RITA APARECIDA QUINELATO DE ARAUJO OAB - RJ110891 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO BRESCOVICI ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004041-74.2018.8.11.0003. 

AUTOR: LITORAL VERDE OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

RÉU: RODOLFO BRESCOVICI ARAUJO Vistos e examinados. A petição 

inicial atende os requisitos do art. 700, § 2º, do CPC, motivo pelo qual a 

recebo. Expeça-se mandado de pagamento do débito, bem como 

pagamento dos honorários advocatícios no valor de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, consignando prazo de 15 (quinze) dias, 

consoante disposição do art. 701, do Código de Processo Civil. 

Assinale-se que a parte ré ficará isenta do pagamento de custas 

processuais se o mandado for cumprido no prazo estipulado (artigo 701, 

§1º do CPC). Conste, ainda, no mandado que, nesse prazo, a parte ré 

poderá oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação 

ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em mandado 
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executivo, na forma do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004092-85.2018.8.11.0003

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:

PAULO EDUARDO ZANDONADE (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados Tendo em conta que a apresentação de prova 

escrita sem eficácia de título executivo, e considerando que o autor 

atendeu às exigências do artigo 300 e do §2º do artigo 700 do CPC, 

RECEBO A INICIAL. Por ser evidente o direito do autor, defiro a expedição 

de mandado de pagamento, concedendo ao réu o prazo de 15 (quinze) 

dias para o cumprimento e o pagamento dos honorários advocatícios de 

5% (cinco) do valor atribuído à causa (art. 701). Nos termos do disposto 

no artigo 701, §1º, o réu será isento do pagamento de custas processuais 

se cumprir o mandado no prazo. Independente de prévia segurança do 

juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

embargos à ação monitória, caso em que se verificará a suspensão da 

decisão referida no caput do artigo 701 do CPC (art. 702, §4º). Não se 

verificando o pagamento e nem a interposição de embargos, nos termos 

do disposto no artigo 701, §2º, do CPC, constituir-se-á de pleno direito o 

título executivo judicial, independente de qualquer formalidade, 

convertendo-se o mandado judicial em mandado executivo. Cite-se, na 

forma requerida, com as advertências legais. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Rondonópolis, 21 de junho de 2018. 

Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004091-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO RAFAEL RODRIGUES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMIDIO CRISOSTOMO BARBOSA (RÉU)

ALTO GARCAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Trata-se de ação de INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. Proceda, a secretaria, com as conferências dos artigos 54 e 55 

da Resolução 03/2018/TP, providenciando eventuais regularizações que 

se fizerem necessárias. Nos termos do artigo 98 do CPC, defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, haja vista que o juiz somente 

pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o que não 

ocorreu no presente caso. Ressalto, todavia, a possibilidade de 

impugnação pela parte contrária. Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de 

tutela de urgência. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 06 de agosto de 2018, às 11:00 horas. Assento que 

a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º 

andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º 

do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Rondonópolis, 21 de junho de 2018. Renan Carlos Leão Pereira do 

Nascimento Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004087-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CALCA LARGA TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRUN BUCKER OAB - MS6167-B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. VACHILESKI & CIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Trata-se de ação de INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. Proceda, a secretaria, com as conferências dos artigos 54 e 55 

da Resolução 03/2018/TP, providenciando eventuais regularizações que 

se fizerem necessárias. Não há pedido de tutela de urgência. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 07 de 

agosto de 2018, às 08:30 horas. Assento que a audiência será realizada 

na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da 

Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Rondonópolis, 21 de junho de 

2018. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004311-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA BENEDTIA ZEFERINA COSTA CAMARGO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004311-98.2018.8.11.0003. 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. O exequente, ao propor a execução, observou as 

determinações do artigo 798 do CPC, estando a peça instruída com o título 

executivo extrajudicial e o demonstrativo do débito atualizado até a data de 

propositura da ação, além de terem sido indicados os nomes completos do 

exequente e do executado e seus números de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. De outra 

banda, o demonstrativo do débito contém os requisitos do §único do artigo 

798, a saber: o índice de correção monetária adotado; a taxa de juros 

aplicada; os termos inicial e final de incidência do índice de correção 

monetária e da taxa de juros utilizados; a periodicidade da capitalização 

dos juros; e a especificação de desconto obrigatório realizado. Assim, 

RECEBO A PETIÇÃO INICIAL e, nos termos do art. 827 do CPC, fixo, de 

plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo 

executado. Em conformidade com o disposto no §1°, consigno que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Em obediência ao 

disposto no art. 829 do CPC, determino a citação do executado para pagar 

a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. Determino que, no 

mandado de citação conste também a ordem para penhora e a avaliação, 

a ser cumprida pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento 

no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do 

executado (§1º). A penhora deverá recair sobre os bens indicados pelo 

exequente (§2º). Segundo o artigo 830 do CPC, se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, 

o oficial de justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em dias 

distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§ 1°). Aperfeiçoada a 

citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em 

penhora, independentemente de termo (§ 3°). Havendo requerimento do 

exequente para a inscrição do nome do executado nos cadastros de 

inadimplentes, fica desde já deferido o pedido, nos termos do disposto no 

artigo 782, §3º, do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Rondonópolis, 21 de Junho de 2018. Renan Carlos Leão 

Pereira do Nascimento Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004204-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004204-54.2018.8.11.0003. 

AUTOR: TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME RÉU: ALL- 

AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A Vistos e examinados. 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC). Não há pedido de tutela de urgência. Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 7 de 

agosto de 2018, às 11:00 horas. Assento que a audiência será realizada 

na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da 

Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004456-57.2018.8.11.0003

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:

SIDINEI FERREIRA DOS ANJOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004456-57.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: SIDINEI FERREIRA 

DOS ANJOS - ME Vistos e examinados. Intime-se a parte autora, para que 

no prazo legal, anexe ao feito TODOS os documentos que instruem a 

exordial, vistas que esta veio desacompanhada destes, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004277-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFIG BADIE DAUD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILMAR SALES MIRANDA OAB - MT5388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004277-26.2018.8.11.0003. 

AUTOR: RAFIG BADIE DAUD RÉU: JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE Vistos e 

examinados. Intime-se a parte autora para que proceda à juntada de cópia 

completa e atualizada da matrícula do imóvel que se pretende adjudicar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004443-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GUARAGUACI ROBERTO LOPES (RÉU)

ODELITA SANTOS DE ALMEIDA (RÉU)
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SILVANI DOS SANTOS TAVARES ALVES (RÉU)

JOSE DEON ALVES DE ALMEIDA (RÉU)

SUELEN DOS SANTOS TAVARES (RÉU)

ELIZABETE DOS SANTOS TAVARES (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004443-58.2018.8.11.0003. 

AUTOR: ELIANA PEREIRA DOS SANTOS RÉU: ELIZABETE DOS SANTOS 

TAVARES, SUELEN DOS SANTOS TAVARES, SILVANI DOS SANTOS 

TAVARES ALVES, GUARAGUACI ROBERTO LOPES, JOSE DEON ALVES 

DE ALMEIDA, ODELITA SANTOS DE ALMEIDA Vistos e examinados. 

Intime-se a parte autora para esclarecer se a Sra. Elidinéia dos Santos 

Tavares integra o polo passivo da presente ação, bem como para que 

junte cópia legível dos documentos pessoais da parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004179-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONASSIS & OLIVEIRA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO 

TRANSPORTADOR RODOVIARIO-ABTRAN (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004179-41.2018.8.11.0003. 

AUTOR: ONASSIS & OLIVEIRA LTDA - ME RÉU: ASSOCIACAO DE 

BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR 

RODOVIARIO-ABTRAN Vistos e examinados. Cuida-se de ação de 

obrigação de fazer proposta por ONASSIS E OLIVEIRA LTDA ME (PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO) em desfavor de ASSOCIAÇÃO DE 

BENEFÍCIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO E LUCROS CESSANTES, pelos 

motivos expostos na exordial. Anteriormente à análise do pleito de 

gratuidade da justiça, intime-se a parte autora para que comprove a sua 

hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. 

Neste sentido: BUSCA E APREENSÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO – ART. 99, § 2º, CPC - PRESUNÇÃO RELATIVA - 

RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao 

benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos 

que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais, o que não ocorreu na espécie. O Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário. (Ap 144473/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 21/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018) AGRAVO INTERNO - 

DECISÃO QUE INDEFERIU, NA APELAÇÃO, O PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA - PEDIDO, EM QUE SE ALEGA HIPOSSUFICIÊNCIA, 

DESACOMPANHADO DE COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO NEGADO - 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O pedido em que 

se alega a hipossuficiência, por si só, não é suficiente para prescrever o 

deferimento da assistência judiciária, em especial no caso da pessoa 

jurídica, para quem não milita em favor a presunção de insuficiência de 

recursos feita em declaração, descrita na regra do §3º do art. 99 do Novo 

CPC, exclusiva para pessoa natural. (AgR 41240/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017) Transcorrido o prazo in albis, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004276-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BOMFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO KATSUMI FUGI OAB - SP92003 (ADVOGADO)

FLAVIO CARLI DELBEN OAB - SP123828 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004276-41.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: SERGIO BOMFIM REQUERIDO: RODORAPIDO 

TRANSPORTES LTDA Vistos e examinados. Recebo a presente 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA, por estarem preenchidos os 

requisitos legais. Associe-se aos autos a que se referem. Determino a 

imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se 

nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

tornem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 25 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004750-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MENDES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA OAB - MT21027/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUISI BASSI MARTINI (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004750-12.2018.8.11.0003. 

AUTOR: GUSTAVO MENDES DE FREITAS RÉU: LOUISI BASSI MARTINI 

Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se que a parte 

requerente cumulou pedido de execução de título extrajudicial com 

condenação em danos morais. Dessa forma, considerado que os ritos 

para os pedidos são incompatíveis, intime-se a parte autora para que 

proceda emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010430-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAIRO RODRIGO CARLOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010430-12.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KAIRO RODRIGO CARLOS Vistos e 

examinados. A notificação extrajudicial para constituição em mora do 

devedor é requisito imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão, sob pena de indeferimento da inicial. No caso, verifica-se que 

a parte autora não comprovou a mora do devedor, tendo em vista que a 

notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço diverso ao 

constante no contrato. Neste sentido: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR 

MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO: NÃO 

PROCURADO – MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição 

imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Súmula 

72 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo imprescindível para o 

ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento da petição inicial, 

notadamente quando oportunizada a emenda. (Ap 150931/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 
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PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 22/03/2018) 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – IMPRESCINDIBILIDADE DE 

ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA À ENDEREÇO DIVERSO – 

DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A 

notificação extrajudicial enviada à endereço diverso do existente no 

contrato não possui o condão de constituir o devedor em mora, a justificar 

a concessão da liminar a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 23/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO 

- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA 

AÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a constituição do 

devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 

501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica 

diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, uma vez que 

o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a 

mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). A prova da entrega da carta 

registrada (expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos) 

no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente 

para sua constituição formal em mora (pressuposto processual da ação 

de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69), sendo dispensada 

sua notificação pessoal (STJ AREsp 772079/MS). (Ap 2916/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) Dessa 

forma, intime-se a parte autora para que junte comprovante constituição 

da mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008651-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008651-22.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: JOAO MARIA FERREIRA 

Vistos e examinados. A notificação extrajudicial para constituição em mora 

do devedor é requisito imprescindível para o ajuizamento da ação de 

busca e apreensão, sob pena de indeferimento da inicial. No caso, 

verifica-se que a parte autora não comprovou a mora do devedor, tendo 

em vista que a correspondência enviada ao endereço da parte requerida 

foi devolvida pelos correios pelo motivo “ausente”. Neste sentido: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO 

MAS DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE" - NÃO PROVIDENCIADA 

NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS - MORA NÃO CONFIGURADA - 

REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 

DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao 

devedor no endereço constante no contrato mas devolvida pelo motivo 

"ausente" não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor 

fazê-lo por outros meios. A comprovação da mora é imprescindível à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). 

(Ap 45724/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 

26/05/2017) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA 

REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO: NÃO PROCURADO – MORA NÃO 

CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. 

Sendo imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no 

indeferimento da petição inicial, notadamente quando oportunizada a 

emenda. (Ap 150931/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, 

Publicado no DJE 22/03/2018) APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO 

- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA 

AÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a constituição do 

devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 

501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica 

diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, uma vez que 

o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a 

mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). A prova da entrega da carta 

registrada (expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos) 

no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente 

para sua constituição formal em mora (pressuposto processual da ação 

de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69), sendo dispensada 

sua notificação pessoal (STJ AREsp 772079/MS). (Ap 2916/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) Dessa 

forma, intime-se a parte autora para que junte comprovante de 

constituição em mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003404-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER APARECIDO NEVES GROSSI (EMBARGANTE)

GROSSI & SOUZA GROSSI LTDA - ME (EMBARGANTE)

JAQUELINE DE SOUZA GROSSI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVINO OLIVEIRA OAB - MT0016922A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003404-26.2018.8.11.0003. 

EMBARGANTE: GROSSI & SOUZA GROSSI LTDA - ME, ALEXANDER 

APARECIDO NEVES GROSSI, JAQUELINE DE SOUZA GROSSI 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos e examinados. RECEBO OS 

EMBARGOS como tempestivos, independente de estar seguro o Juízo, vez 

que não se afigura nenhum dos casos de rejeição liminar previstos no 

artigo 918 do CPC. No que concerne ao pedido de suspensão da 

execução, entendo que não merece acolhida, haja vista que o artigo 919 

do CPC é firme em prever que “os embargos à execução não terão efeito 

suspensivo”. Ademais, não se fazem presentes os requisitos exigidos 

pelo § 1° do citado dispositivo legal, de forma o embargante não logrou 

êxito em demonstrar, por meio de relevantes fundamentos, a possibilidade 

da execução lhe causar danos de difícil e incerta reparação e que a 

execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. 

Devo consignar que o prosseguimento da execução é conseqüência 

natural do título executivo inadimplido e a propositura dos Embargos, ainda 

que se discuta o quantum devido, por si só, não constitui fundamento 

relevante à suspensão da execução. A norma comentada estabelece a 

regra geral da não suspensividade da execução pela oposição dos 

embargos do devedor. Isto significa que, mesmo que ajuizados os 

embargos, o processo de execução continuará a correr normalmente. De 

qualquer modo, não se verifica o perigo de manifesto dano irreparável ou 

de difícil ou incerta reparação, mesmo porque, o pedido de atribuição de 

efeito suspensivo não deve ser buscado a partir das consequências 

legais da execução. Fosse suficiente esse risco, toda e qualquer 

execução deveria ser suspensa pelos embargos, já que é inerente a toda 

e qualquer execução a ultimação de seus atos expropriatórios e 

constritivos do patrimônio do executado. Nesse sentido: "RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE 

EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CONCESSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A 
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- EXECUÇÃO QUE SEGUE SEU CURSO NORMAL - AUSÊNCIA DE DANO 

IMINENTE – RECURSO IMPROVIDO. Não há que se falar em manifesto 

prejuízo ou grave dano gerado pelo prosseguimento da execução, quando 

a ação segue seu curso normal, não havendo notícia nos autos de hasta 

pública”. (TJ/MT - AI, 39179/2013, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 18/09/2013, 

Data da publicação no DJE 26/09/2013) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO SUSPENSIVO: O artigo 739-A do Código de 

Processo Civil, em seu §1º elenca as condições necessárias à concessão 

do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, quais sejam (a) 

requerimento expresso da parte, (b) relevância dos fundamentos dos 

embargos, (c) possibilidade de causar grave dano de difícil ou incerta 

reparação e (d) garantia do juízo. Somente atendidos todos os requisitos 

acima é que se torna viável ao julgador a concessão do efeito suspensivo, 

pelo que a ausência de um deles torna inviável a pretensão. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO." (Agravo de Instrumento Nº 70060011517, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo 

João Lima Costa, Julgado em 10/07/2014). Dessa forma, diante da falta de 

comprovação concomitante dos requisitos que justifiquem a concessão da 

suspensão, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado. Determino a oitiva 

do exequente, no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 22 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000832-97.2018.8.11.0003

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:

LUIS CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

L C DOS SANTOS CURSOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000832-97.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT REQUERIDO: 

L C DOS SANTOS CURSOS - ME, LUIS CARLOS DOS SANTOS Vistos e 

examinados. Trata-se de ação de cobrança. Proceda, a secretaria, com 

as conferências dos artigos 54 e 55 da Resolução 03/2018/TP, 

providenciando eventuais regularizações que se fizerem necessárias. 

Não há pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 08 de agosto de 2018, às 

08:30 horas (item “a” 03) Assento que a audiência será realizada na sala 

de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 22 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000328-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE SILVEIRA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000328-62.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: MICHELLE SILVEIRA FRANCO REQUERIDO: SUL AMERICA 

COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Vistos e examinados. Indefiro o pedido 

de citação eletrônica, haja vista o teor da certidão de Id. 9219916. Sobre o 

prosseguimento do feito, diga a parte autora, no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 26 

de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003509-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA MOREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003509-37.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: LUIZ BARBOSA MOREIRA Vistos e examinados. Deferida a 

liminar de busca e apreensão, a decisão foi modificada pela Instância 

Superior, tendo o bem sido restituído ao requerido. Determino, pois, a 

intimação da parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se sobre o 

prosseguimento do feito, formulando os requerimentos que entender 

pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004115-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIULZA NOGUEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

HERCULANO DA SILVA NOGUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004115-65.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES EXECUTADO: 

DAMIULZA NOGUEIRA DA SILVA, HERCULANO DA SILVA NOGUEIRA 

Vistos e examinados. Determino, inicialmente, a regularização do polo 

passivo, com a citação do herdeiro JOSÉ CARLOS NOGUEIRA, o endereço 

indicado nos autos. Após a devida regularização, tornem conclusos para 

apreciar os demais pedidos formulados pelo exequente. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002019-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ESTEVAO REY MOLINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002019-43.2018.8.11.0003. 

AUTOR: EDSON ESTEVAO REY MOLINA RÉU: CONFEDERACAO 

NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS Vistos e examinados. 

Primeiramente, defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Estão presentes os 

requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). 

Não há pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 09 de agosto de 2018, às 

09:00 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência 

desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - 

MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um 

dos conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Expediente

 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 

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): 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:

 Intimação do patrono do autor, para no prazo legal, apresentar calculo 

atualizado bem como o documento de identificação CPF ou CNPJ dos 

credores, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 729720 Nr: 10368-28.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/TM14176A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER ROGERIO NEVES DE 

SOUZA - OAB:MT/13.714

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 711923 Nr: 6960-63.2012.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA RAMOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:18686 O

 Intimação da autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre as 

alegações e pedidos do requerido manejados em folhas 75/77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 814744 Nr: 1117-78.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ELIO NUNES DE CARVALHO, SANDRA REGINA 

DOS SANTOS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VICENTE GONÇALVES 

TOBIAS - OAB:OAB/MT 14.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE RONDONIA - OAB:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 389595 Nr: 3209-44.2007.811.0003

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVERIO TEIXEIRA FILHO, ELINEIA SCAGLION TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUCILELIA DE PAULA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS 

ESPANGA - OAB:OAB/MT10085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, 

impugnar a contestação e documentos de fls. 83/90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 750921 Nr: 8243-53.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPN INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA 

DE BEBIDAS LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5614/MT, Erlan Oliveira Costa - OAB:19.176 - MT, THYAGO 
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RODRIGO CASTRO - OAB:12648/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação das parte autora, para no prazo legal, se manifestar acerca da 

determinação de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 734281 Nr: 14117-53.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:MT/13842-A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Intimação da parte autora, para no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

laudo de fls.195/209.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 706973 Nr: 1716-56.2012.811.0003

 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: ESTELA JOVINO DE JESUS BENINCASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO DE MELO, ESPOLIO DE 

VALTER MORETO, VARLEY MORETO, VARLEY MORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO FRANCO DE 

ARAUJO - OAB:13807/MT, BRENO FRANÇA TABOSA RIBEIRO - 

OAB:24935/O, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:OAB/MT7245, PAULO 

LAERTE DE OLIVEIRA - OAB:3568-B/MT

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, 

impugnar a contestação e documentos de fls. 114/119.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 714930 Nr: 10179-84.2012.811.0003

 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: CRDSS, CRDOL, WRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P, S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AMARAL DE FREITAS - 

OAB:15476/MT, RAFAEL RODRIGUES SOARES - OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA BALBINO CAJANGO - 

DEFENSORA - OAB:

 Intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre 

a complementação do laudo pericial de folhas 165/169.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 425347 Nr: 7478-58.2009.811.0003

 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: CELIA MARIA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON RODRIGUES FERREIRA, DIRCILEI 

HONORIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GONÇALVES 

AMORIM - OAB:23317/O, GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI 

MILAGRES - OAB:13.047-MT

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 814129 Nr: 926-33.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO TOSTA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES DOS PASSOS, 

NEURIMAR DE FIGUEIREDO PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAILTON VILELA DE 

MORAES - OAB:4043-A/MT

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, 

impugnar a contestação e documentos de fls. 53/99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 803827 Nr: 15850-83.2015.811.0003

 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: PAMELA NUSSYA DE BARROS FERRETI, WAGNER DE 

BARROS FERRETI, MARÍLIA DE DAVID BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA MICHELLE DE BARROS GUERRA, 

KAROLINA MICHELLE DE BARROS GUERRA, VINICIUS MAIA BARROS, 

GABRIEL MAIA BARROS, LETICIA MAIA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA NUSSYA DE BARROS 

FERRETI - OAB:OAB/MT15903, WAGNER DE BARROS FERRETI - 

OAB:OAB/MT13530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ferreira Alegria - 

OAB:9996/O, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S 

JUNIOR - OAB:MT/12.007

 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.: 807026 Nr: 17035-59.2015.811.0003

 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: WANDERSON BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A, ACE SEGURADORA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, 

impugnar a contestação e documentos de fls. 47/61.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 778551 Nr: 5591-29.2015.811.0003

 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: AILTON PEREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

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

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Intimação do advogado das partes, para no prazo legal requerer o que de 

direito face o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 762445 Nr: 14700-04.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOPES PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 822462 Nr: 3758-39.2016.811.0003

 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: EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA, RODOLFO DOS 

SANTOS JAQUINTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEISS & NAKAYAMA LTDA, DIORDIE MIGUEL 

MAGALHAES WEISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILLIPE MARCHIORI DE 

OLIVEIRA - OAB:20.726-O, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:3568-B/MT

 Intimação das partes para, no prazo SUCESSIVO de 10 (dez) dias, 

manifestarem sobre o laudo pericial de folhas 211/225.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 825764 Nr: 4952-74.2016.811.0003

 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: EUNICE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BANRISUL S/A 

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, MANFRED WERNER 

BAUMANN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:18673/A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 846187 Nr: 10296-36.2016.811.0003

 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: A B MORENO RODRIGUES -ME, ARTUILMA BONIFACIO 

MORENO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO LOURENÇO SANCHES 

- OAB:OAB-/MT 11.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:, SERVIO TULIO - OAB:

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, 

impugnar a contestação e documentos de fls. 131/191.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 442132 Nr: 10801-37.2010.811.0003

 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: J F FERRAMENTAS LTDA, JORGE LUIZ DURANTE 

ITACARAMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 382890 Nr: 11074-55.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): OSMAR LUIZ PEZZARICO, MARCOS EUGENIO 

PEZARICO, INEZ MARIA IZOTON PEZARICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERCINO LAZARO RODRIGUES 

- OAB:MT/ 4405-A

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um)ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 808183 Nr: 17384-62.2015.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECCONTROL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

PARA A AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.A.F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.637-B/MT, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 7.206 - B

 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, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 899150 Nr: 5093-25.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DEVANIR KEHRVALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

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

PLAZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Intimação da parte executada, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de execução de fl.04/13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 774222 Nr: 4012-46.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULES MARCOS FONTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 405593 Nr: 1334-05.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROSENO DELIRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDREIA CARVALHO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 416515 Nr: 12182-51.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACILAR VESLE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA

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

OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO L. SANCHES - 

OAB:11.333/MT

 Intimação da parte exequente para, no prazo de 48 horas, dar 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 711211 Nr: 6209-76.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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): MARIA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 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.: 720875 Nr: 1916-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAB PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA VEÍCULOS LTDA, BANCO 

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO, STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO - 

OAB:15528/MT, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/MT, 

EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:231747/SP, PATRICIA CARLIENE 

BARROS GIACOMOLLI (ATUALIZADO) - OAB:13739/MT, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15.729, ROBERTO CESAR DA SILVA - OAB:/MT 11.994

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. STAEL MARIA DA SILVA, OAB/MT 9282/MT, para no prazo 

de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 29/05/2018, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 717865 Nr: 13308-97.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA DREYER SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ALBERTO SCARATI, JOEL RITTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROBSON 

KLIEMASCHEWSK - OAB:9630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, 

manifeste acerca da exceção de pré-executividade de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 736871 Nr: 16123-33.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BRISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB: MT 9478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo lega,l se 

manifestar sobre o decurso do prazo de intimação editalícia, sem 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 730166 Nr: 10762-35.2013.811.0003

 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): CLOVIS AUGUSTIN, ESPÓLIO DE WALTER 

ARTHUR AUGUSTIN, CELY DA CARMEN AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:RS.14705, VINICIUS BARNES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal manifstar sobre as 

informações do ofício expedido pelo CRI local, conforme fl. 232.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-130 EMBARGOS DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS

Processo Número: 1005886-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCY ALVES VELASCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY ALVES VELASCO OAB - MT0005847A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA GONCALVES DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

ROMANA DE JESUS GONCALVES PEREIRA (EMBARGADO)

ROMARIO GONCALVES (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Os presentes embargos também foram peticionados 

na ação principal, ação de imissão na posse, e, tendo força executiva, a 

mesma deverá ser apreciada no feito principal; Logo, deixo de receber 

estes embargos, e determino o cancelamento da distribuição dos mesmos.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001852-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JONSSON MANIEZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001852-60.2017.8.11.0003 AUTOR: EDER JONSSON 

MANIEZO Advogado do(a) AUTOR: NILSON NOVAES PORTO - MT20487/O 

RÉU: CAIXA SEGURADORA S/A Advogados do(a) RÉU: DANIELA 

CRISTINA VAZ PATINI - MT0011660A-O, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - MS5871-A DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do 
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Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004540-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN MENDES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELI RICARDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004540-58.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MIRIAN MENDES DOS SANTOS EXECUTADO: HELI RICARDO 

DE OLIVEIRA Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se que 

se trata de matéria afeta a família e sucessões. Dessa forma, declino da 

competência de processar e julgar o presente feito e, consequentemente, 

determino a sua redistribuição para uma das Varas de Família e 

Sucessões desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002213-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSELERI TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002213-26.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A REQUERIDO: 

TRANSELERI TRANSPORTES LTDA Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, na qual a parte autora pleiteia a 

concessão liminar do pedido, instruindo-o com os devidos documentos. Da 

análise dos documentos carreados aos autos, verifico que o pedido de 

liminar deve ser deferido, haja vista que restou comprovada a mora da 

parte requerida e a sua devida notificação. Isto posto, CONCEDO A 

LIMINAR pleiteada, determinando a busca e apreensão descrito na inicial. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o oficial de justiça 

apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do 

representante legal da parte requerente, ou de quem este venha a indicar, 

o qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69, após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: NAYANE CAVALCANTE YAMADA 

22/06/2018 - 14:15:42 Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular 

Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN CARLOS LEAO 

PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário RONDONOPOLIS QUARTA 

VARA CIVEL N° do Processo 1002213-26.2018 Total de veículos: 1 Placa 

UF Marca/Modelo Proprietário Restrição EGT9677 SP SR/IBIPORA SR3E 

FRIG TRANSELERI TRANSPORTES LTDA EPP Transferência O devedor, 

por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos. Providencie-se a 

inserção do mandado em banco próprio de mandados. Proceda-se a 

vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual 

deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a 

acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor. 

Executada a liminar, cite-se a parte requerida, para, em 05 (cinco) dias, 

efetuar a purgação da mora, se lhe aprouver; ou contestar a ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que, para reaver o bem apreendido, a 

parte requerida deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida 

(valor indicado na petição inicial), efetuando depósito judicial suficiente 

para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os honorários 

advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os 

benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor 

fornecer os meios de locomoção do oficial de justiça. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003968-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA DA SILVA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003968-05.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado 

do(a) REQUERENTE: GIULIO ALVARENGA REALE - MT0015484S 

REQUERIDO: VANIA DA SILVA CARVALHO Advogado do(a) REQUERIDO: 

DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO onde pleiteia-se a concessão liminar do pedido, instruindo-o 

com os devidos documentos. Da análise dos documentos carreados aos 

autos, verifico que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que 
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restou comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação, 

através do protesto por edital. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do 

representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO 22/06/2018 - 14:19:08 Comprovante de Inclusão de 

Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário 

RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL N° do Processo 

10039680520188110003 Total de veículos: 1 Placa UF Marca/Modelo 

Proprietário Restrição ASF7222 MT NISSAN/FRONTIER LE 25 X4 ANTONIO 

DANIEL RODRIGUES Transferência Imprimir O devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

requerida, para, em 05 (cinco) dias, efetuar a purgação da mora, se lhe 

aprouver; ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), 

efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas 

vencidas e as vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 15% sobre 

o valor da ação. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo, com os benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, 

podendo o autor fornecer os meios de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003969-87.2018.8.11.0003

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:

IZABELA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003969-87.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogado do(a) REQUERENTE: JAMIL 

ALVES DE SOUZA - MT0012880A REQUERIDO: IZABELA CRISTINA DOS 

SANTOS Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde pleiteia-se a 

concessão liminar do pedido, instruindo-o com os devidos documentos. Da 

análise dos documentos carreados aos autos, verifico que o pedido de 

liminar deve ser deferido, haja vista que restou comprovada a mora da 

parte requerida e a sua devida notificação, através do protesto por edital. 

Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, determinando a busca e 

apreensão descrito na inicial. Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça apreender o bem onde quer que o 

encontre e depositá-lo em mãos do representante legal do Requerente, ou 

de quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão 

judicial, cabendo ao mesmo arcar com as eventuais despesas. Ademais, 

conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca 

e apreensão do veículo objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de 

restrição judicial na base de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - 

Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO 22/06/2018 - 14:24:26 

Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular Dados do Processo 

Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município 

RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO Órgão Judiciário RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL N° 

do Processo 10039698720188110003 Total de veículos: 1 Placa UF 

Marca/Modelo Proprietário Restrição NTX8148 MT VW/CROSSFOX GII 

IZABELA CRISTINA DOS SANTOS Transferência Imprimir O devedor, por 

ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos. Providencie-se a 

inserção do mandado em banco próprio de mandados. Proceda-se a 

vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual 

deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a 

acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor. 

Executada a liminar, cite-se a requerida, para, em 05 (cinco) dias, efetuar 

a purgação da mora, se lhe aprouver; ou contestar a ação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Consigno que, para reaver o bem apreendido, o requerido 

deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na 

petição inicial), efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as 

parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 

15% sobre o valor da ação. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do Código de Processo 

Civil, podendo o autor fornecer os meios de locomoção do Oficial de 

Justiça.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004004-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEY BRITO DE MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004004-47.2018.8.11.0003 REQUERENTE: AYMORE 

Advogados do(a) REQUERENTE: GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - 

MT0018216A-O, FLAVIO NEVES COSTA - MT0012406S, RICARDO NEVES 

COSTA - MT0012410S, RAPHAEL NEVES COSTA - MT12411/A 

REQUERIDO: WESLLEY BRITO DE MACEDO Advogado do(a) REQUERIDO: 

DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO onde pleiteia-se a concessão liminar do pedido, instruindo-o 

com os devidos documentos. Da análise dos documentos carreados aos 

autos, verifico que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que 

restou comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação, 

através do protesto por edital. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do 

representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO 22/06/2018 - 14:28:24 Comprovante de Inclusão de 

Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário 

RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL N° do Processo 

10040044720188110003 Total de veículos: 1 Placa UF Marca/Modelo 

Proprietário Restrição QCO2526 MT HYUNDAI/HB20S 1.0M COMF 

WESLLEY BRITO DE MACEDO Transferência Imprimir O devedor, por 

ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos. Providencie-se a 

inserção do mandado em banco próprio de mandados. Proceda-se a 

vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual 

deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a 

acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor. 

Executada a liminar, cite-se a requerida, para, em 05 (cinco) dias, efetuar 

a purgação da mora, se lhe aprouver; ou contestar a ação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Consigno que, para reaver o bem apreendido, o requerido 
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deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na 

petição inicial), efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as 

parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 

15% sobre o valor da ação. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do Código de Processo 

Civil, podendo o autor fornecer os meios de locomoção do Oficial de 

Justiça.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004004-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEY BRITO DE MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004004-47.2018.8.11.0003 REQUERENTE: AYMORE 

Advogados do(a) REQUERENTE: GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - 

MT0018216A-O, FLAVIO NEVES COSTA - MT0012406S, RICARDO NEVES 

COSTA - MT0012410S, RAPHAEL NEVES COSTA - MT12411/A 

REQUERIDO: WESLLEY BRITO DE MACEDO Advogado do(a) REQUERIDO: 

DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO onde pleiteia-se a concessão liminar do pedido, instruindo-o 

com os devidos documentos. Da análise dos documentos carreados aos 

autos, verifico que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que 

restou comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação, 

através do protesto por edital. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do 

representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO 22/06/2018 - 14:28:24 Comprovante de Inclusão de 

Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário 

RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL N° do Processo 

10040044720188110003 Total de veículos: 1 Placa UF Marca/Modelo 

Proprietário Restrição QCO2526 MT HYUNDAI/HB20S 1.0M COMF 

WESLLEY BRITO DE MACEDO Transferência Imprimir O devedor, por 

ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos. Providencie-se a 

inserção do mandado em banco próprio de mandados. Proceda-se a 

vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual 

deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a 

acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor. 

Executada a liminar, cite-se a requerida, para, em 05 (cinco) dias, efetuar 

a purgação da mora, se lhe aprouver; ou contestar a ação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Consigno que, para reaver o bem apreendido, o requerido 

deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na 

petição inicial), efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as 

parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 

15% sobre o valor da ação. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do Código de Processo 

Civil, podendo o autor fornecer os meios de locomoção do Oficial de 

Justiça.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004403-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LECI FRANCISCA TAVARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004403-76.2018.8.11.0003. 

AUTOR: LECI FRANCISCA TAVARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do art. 98, do 

Código de Processo Civil. Estão presentes os requisitos da petição inicial 

(art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de 

tutela provisória. 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, tendo em vista que este juízo 

reúne os processo desta natureza para a realização de mutirão. Cite-se a 

parte ré para contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004478-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE JESUS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA SANTA FE LIMITADA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004478-18.2018.8.11.0003. 

AUTOR: MARILUCE JESUS DA SILVA RÉU: IMOBILIARIA SANTA FE 

LIMITADA Vistos e examinados. I – Do valor da causa Nas ações de 

usucapião o valor da causa deve corresponder à estimativa oficial para 

lançamento do IPTU ou ITR, conforme a classificação do imóvel (urbano e 

rural). Neste sentido: EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE USUCAPIÃO – CORREÇÃO VALOR DA CAUSA – EMENDA À 

INICIAL - SOMATÓRIA (TERRA E MADEIRA) – ÔNUS EXCESSIVO - 

FIXAÇÃO SEGUNDO INTELIGÊNCIA DO ART. 259, INC. VII, DO CPC – 

IMÓVEL RURAL – (ITR) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

Em Ação de usucapião, o valor da causa deve corresponder à estimativa 

oficial para o lançamento do IPTU ou ITR. Sendo o imóvel rural, o imposto a 

ser considerado é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) 

apurado para época do ajuizamento da ação. (AI – 1003844-02.2016, 

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018) No caso, 

verifica-se pela juntada da guia para pagamento do IPTU que se atribui ao 

imóvel o valor venal de R$ 18.414,00 (dezoito mil quatrocentos e catorze 

reais), de modo que passo a sua correção de ofício, com base no art. 292, 

§ 3º, do Código de Processo Civil. Procedam-se às retificações 

necessárias no Sistema PJE. II – Da justiça gratuita Defiro à parte autora 

os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. III – Da inicial Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). 

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 
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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. Cite-se a parte ré para contestar o feito no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Determino, 

ainda, a citação pessoal dos confinantes, nos termos do disposto no 

artigo 246, §3º do CPC. Publique-se edital de citação, em obediência ao 

previsto no inciso I do artigo 259 do CPC. Ciência as Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004397-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BORGES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004397-69.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: FRANCISCO BORGES DE SOUSA REQUERIDO: MANOEL 

MESSIAS OLIVEIRA LOPES Vistos e examinados. FRANCISCO BORGES 

DE SOUZA ajuizou AÇÃO DE RESCIÃO CONTRATUAL C.C COM PEDIDO 

DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO contra MANOEL MESSIAS 

OLIVEIRA LOPES, objetivando a busca e apreensão da máquina descrita 

na exordial (escavadeira – modelo 2003), alegando a inadimplência do 

requerido, uma vez que os cheques números 850888 e 850889 dados 

para o pagamento, foram devolvidos sem fundos, conforme documentos 

anexos. Com a inicial vieram documentos. Os autos eletrônicos vieram 

conclusos. É o breve relatório. Decido. Verifica-se que estão preenchidos 

os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal, 

razão pela qual recebo a inicial. Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 c.c com art. 98 do Código de 

Processo Civil (holerite). No tocante a tutela de urgência requerida, 

importante citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

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

processo. No caso em espécie, verifica-se que as cláusulas 5ª e 6ª do 

contrato formalizado entre as partes, dá conta de que, por força deste 

instrumento, em caso de inadimplemento, o contrato ficaria rescindido, in 

verbis: Desse modo, entendo que, a princípio, restou satisfatoriamente 

demonstrada a probabilidade do direito da parte autora, já que, para todos 

os fins, deve prevalecer o que foi contratado. O perigo de dano também 

existe. Não se pode negar que, o demandado deixando de cumprir sua 

parte e não entregando o bem, violando cláusula que firmou, a 

Escavadeira será dia a dia depreciada, quer pelo tempo, quer pelos danos 

que poderão ser causados a esta por terceiros. Assim, considerando o 

compromisso assumido, de pagamento dos cheques e, o inadimplemento, 

pela parte demandada, o deferimento da liminar postulada se impõe, haja 

vista a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, 

segue o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO 

DO BEM – INADIMPLÊNCIA - CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA - 

TUTELA ANTECIPADA - DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES DA 

ANTECIPAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO 

REFORMADA. Para a concessão da tutela de urgência devem estar 

presentes os requisitos insculpidos no art.300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Assim, considerando o compromisso 

assumido, de pagamento das parcelas e o inadimplemento pela 

demandada, o deferimento da liminar postulada se impõe, haja vista a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (AI 75306/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016) GRAVO 

– RESCISÃO DE CONTRATO C/C BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - 

PACTUAÇÃO DE CLÁUSULA DE BUSCA E APRRENSÃO - INADIMPLÊNCIA 

- RISCO DE PRECEBIMENTO DO BEM - POSSIBILIDADE DA APREENSÃO - 

AGRAVO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.A inadimplência aliada à 

pactuação de cláusula que prevê a busca e apreensão em caso de 

inadimplemento, bem como ao risco de perecimento do bem, possibilitam o 

deferimento da medida vindicada, como corolário lógico da resolução 

contratual vindicada. (AI 174773/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/05/2016, Publicado no DJE 31/05/2016) Portanto, existindo elementos 

de prova suficientes para evidenciar a probabilidade do direito aliado ao 

risco de o bem desaparecer ou não ser recuperado, a antecipação de 

tutela é medida que se impõe. Isto posto, CONCEDO A TUTELA pleiteada, 

determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o oficial de justiça apreender o 

bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos da parte 

requerente/vendedor, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá 

guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo arcar com as 

eventuais despesas. Ressalto que a medida poderá ser revista em 

qualquer momento processual, caso aportem novas provas aos autos. 

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 09 de agosto de 2018, às 10:00 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004618-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004618-52.2018.8.11.0003. 

AUTOR: MARCOS DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do 

art. 98, do Código de Processo Civil. Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Não 

há pedido de tutela provisória. 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, tendo em vista que 

este juízo reúne os processo desta natureza para a realização de mutirão. 

Cite-se a parte ré para contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004280-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA COSTA NOGUEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004280-78.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCIANA COSTA NOGUEIRA SILVA REQUERIDO: 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos e examinados. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do 

art. 98, do Código de Processo Civil. Cuida-se de procedimento de tutela 

cautelar em caráter antecedente para exibição de documento. A petição 

inicial atendeu aos requisitos dos artigos 305 e 397 do Código de 

Processo Civil. Intime-se a parte requerida para que exiba os documentos 

solicitados ou apresente resposta, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do art. 398, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003849-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON JOSE DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003849-44.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROBSON JOSE DE ARRUDA SILVA REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro à 

parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os 

requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). 

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

09 de agosto de 2018, às 11:00 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. III – Da tutela de 

urgência No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o 

artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo 

temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação à negativação do 

nome, entendo pela probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja 

vista a prova da inserção do nome do autor nos cadastros de 

inadimplentes e o questionamento da dívida, mediante a propositura da 

presente demanda. Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de 

forma firme e coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão 

da inserção de anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas 

que se impõe, por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA 

- INDEFERIMENTO - PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - 

PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela 

parcial requerido na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir 

cobrança, cuja origem pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA 

e outros bancos de dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser 

deferido nestes limites para impedir a prática de tais atos enquanto se 

discute a certeza da dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, 

Data da publicação no DJE 06/11/2002). No tocante aos demais pedidos de 

tutela de urgência, a princípio, entendo por bem acolher somente a 

inserção do nome da parte autora na lista de frequência, bem como 

liberação do ambiente virtual de aprendizagem, haja vista a comprovação 

de que está matriculado no 1º semestre do ano de 2018, mediante juntada 

de regularidade de dilatação do financiamento estudantil (Id. 13382388). É 

inegável que a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação ao autor, em virtude de não ser registrada a sua frequência 

escolar ou ter acesso ao portal do aluno da faculdade e, 

consequentemente, as atividades escolares poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal da atividade estudantil. Consigno, outrossim, que 

a concessão da tutela não acarretará prejuízos à empresa requerida, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o mesmo não se pode dizer 

em relação a requerente, caso seja indeferida a medida. Por fim, destaco 

que não foi juntado nos autos indícios de prova de que a parte autora 

realizou as provas, cuja nota se pretende que a instituição de ensino lance 

no portal do aluno, motivo pelo qual entendo pelo seu indeferimento nessa 
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fase processual. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA para que a requerida providencie tão somente: a) 

exclusão do nome da parte autora dos cadastros de Proteção ao Crédito, 

referente ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias; b) incluir o 

nome da parte autora na lista de frequência do 1º semestre do ano de 

2018, no prazo de 05 (cinco) dias e, c) liberar o acesso da parte autora ao 

ambiente virtual de aprendizagem, no prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, 

desde já, multa diária que arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

até ulterior decisão de mérito. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004831-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE CASTOLDI ZAMPARONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO)

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004831-58.2018.8.11.0003. 

AUTOR: CLEIDE CASTOLDI ZAMPARONI RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Defiro o pedido 

de assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do art. 98, 

do Código de Processo Civil. Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de 

tutela provisória. 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, tendo em vista que este juízo 

reúne os processo desta natureza para a realização de mutirão. Cite-se a 

parte ré para contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004607-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES OAB - MT14334/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSSIMAR TAVARES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004607-23.2018.8.11.0003. 

AUTOR: LUIZ MAURO DE OLIVEIRA RÉU: JOSSIMAR TAVARES DA SILVA 

Vistos e examinados. Primeiramente, defiro à parte autora os benefícios 

da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC). Não há pedido de tutela de urgência. Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 10 de 

agosto de 2018, às 08:30 horas. Assento que a audiência será realizada 

na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da 

Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004650-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BPS TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL XAVIER DE PAULA OAB - MT13969/O (ADVOGADO)

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO)

GERSON CAMILO DE PAULA OAB - MT0005179S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE BB SH2 PARTICIPACOES S.A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004650-57.2018.8.11.0003. 

AUTOR: BPS TRANSPORTES LTDA - ME RÉU: MAPFRE BB SH2 

PARTICIPACOES S.A., BANCO DO BRASIL S.A Vistos e examinados. I – 

Da justiça gratuita Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, consoante 

documentação que comprova a inatividade da empresa. II – Da inicial Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 10 de agosto de 2018, às 09:00 horas. Assento que 

a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º 

andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o § 3º 

do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 
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questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001852-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINALDO MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001852-26.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: JOSINALDO MARQUES 

DA SILVA Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, na qual a parte autora pleiteia a concessão liminar do 

pedido, instruindo-o com os devidos documentos. Da análise dos 

documentos carreados aos autos, verifico que o pedido de liminar deve 

ser deferido, haja vista que restou comprovada a mora da parte requerida 

e a sua devida notificação. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o oficial de justiça apreender o 

bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante 

legal da parte requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá 

guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo arcar com as 

eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 

911/69, após ter decretado a busca e apreensão do veículo objeto da lide, 

realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base de dados do 

sistema RENAJUD: RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos 

Automotores Usuário: NAYANE CAVALCANTE YAMADA 21/06/2018 - 

18:09:51 Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular Dados do 

Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN CARLOS LEAO 

PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário RONDONOPOLIS QUARTA 

VARA CIVEL N° do Processo 1001852-26.2018 Total de veículos: 1 Placa 

UF Marca/Modelo Proprietário Restrição PEL6798 MT I/HYUNDAI SANTA FE 

3.5 JOSINALDO MARQUES DA SILVA Transferência O devedor, por 

ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos. Providencie-se a 

inserção do mandado em banco próprio de mandados. Proceda-se a 

vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual 

deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a 

acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor. 

Executada a liminar, cite-se a parte requerida, para, em 05 (cinco) dias, 

efetuar a purgação da mora, se lhe aprouver; ou contestar a ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que, para reaver o bem apreendido, a 

parte requerida deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida 

(valor indicado na petição inicial), efetuando depósito judicial suficiente 

para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os honorários 

advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os 

benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor 

fornecer os meios de locomoção do oficial de justiça. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001855-78.2018.8.11.0003

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:

EUVANICE DE CASTRO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001855-78.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

EUVANICE DE CASTRO SILVA Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO, na qual a parte autora pleiteia a concessão 

liminar do pedido, instruindo-o com os devidos documentos. Da análise dos 

documentos carreados aos autos, verifico que o pedido de liminar deve 

ser deferido, haja vista que restou comprovada a mora da parte requerida 

e a sua devida notificação. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o oficial de justiça apreender o 

bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante 

legal da parte requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá 

guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo arcar com as 

eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 

911/69, após ter decretado a busca e apreensão do veículo objeto da lide, 

realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base de dados do 

sistema RENAJUD: RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos 

Automotores Usuário: NAYANE CAVALCANTE YAMADA 21/06/2018 - 

19:18:34 Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular Dados do 

Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN CARLOS LEAO 

PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário RONDONOPOLIS QUARTA 

VARA CIVEL N° do Processo 1001855-78.2018 Total de veículos: 1 Placa 

UF Marca/Modelo Proprietário Restrição OWS3442 MT VW/NOVO GOL 1.6 

CITY EUVANICE DE CASTRO SILVA Transferência O devedor, por ocasião 

do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o 

bem e seus respectivos documentos. Providencie-se a inserção do 

mandado em banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo 

no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

parte requerida, para, em 05 (cinco) dias, efetuar a purgação da mora, se 

lhe aprouver; ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, a parte requerida deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), 

efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas 

vencidas e as vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do 

Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios de 

locomoção do oficial de justiça. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001945-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO VIEIRA 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)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001945-86.2018.8.11.0003. 

AUTOR: LUIZ ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. Defiro 

o pedido de assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos 

do art. 98, do Código de Processo Civil. Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Não 

há pedido de tutela provisória. 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, tendo em vista que 

este juízo reúne os processo desta natureza para a realização de mutirão. 

Cite-se a parte ré para contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002036-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA CESAR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002036-79.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP0192649A REQUERIDO: ANA 

CAROLINA CESAR DA SILVA Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde 

pleiteia-se a concessão liminar do pedido, instruindo-o com os devidos 

documentos. Da análise dos documentos carreados aos autos, verifico 

que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que restou 

comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação, através 

do protesto por edital. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do 

representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO 22/06/2018 - 14:48:49 Comprovante de Inclusão de 

Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário 

RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL N° do Processo 

10020367920188110003 Total de veículos: 1 Placa UF Marca/Modelo 

Proprietário Restrição ENV5305 MT FIAT/SIENA FIRE FLEX ANA CAROLINA 

CASAR DA SILVA Transferência Imprimir O devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

requerida, para, em 05 (cinco) dias, efetuar a purgação da mora, se lhe 

aprouver; ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), 

efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas 

vencidas e as vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 15% sobre 

o valor da ação. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo, com os benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, 

podendo o autor fornecer os meios de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001818-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERLAN DA SILVA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001818-51.2018.8.11.0003 REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A Advogado do(a) REQUERENTE: DANIELA FERREIRA 

TIBURTINO - SP328945 REQUERIDO: GERLAN DA SILVA LIMA Advogado 

do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO onde pleiteia-se a concessão liminar do pedido, 

instruindo-o com os devidos documentos. Da análise dos documentos 

carreados aos autos, verifico que o pedido de liminar deve ser deferido, 

haja vista que restou comprovada a mora da parte requerida e a sua 

devida notificação, através do protesto por edital. Isto posto, CONCEDO A 

LIMINAR pleiteada, determinando a busca e apreensão descrito na inicial. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos 

do representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO 22/06/2018 - 15:04:56 Comprovante de Inclusão de 

Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário 

RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL N° do Processo 

10018185120188110003 Total de veículos: 1 Placa UF Marca/Modelo 

Proprietário Restrição KAU8179 MT GM/CLASSIC LIFE GERLAN DA SILVA 

LIMA Transferência Imprimir O devedor, por ocasião do cumprimento do 

mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

requerida, para, em 05 (cinco) dias, efetuar a purgação da mora, se lhe 

aprouver; ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), 

efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas 

vencidas e as vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 15% sobre 

o valor da ação. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo, com os benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, 

podendo o autor fornecer os meios de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002142-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE PEREIRA NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002142-41.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogado do(a) REQUERENTE: CELSO 

MARCON - MT0011340S REQUERIDO: VALDETE PEREIRA NUNES 

Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde pleiteia-se a concessão liminar do 

pedido, instruindo-o com os devidos documentos. Da análise dos 

documentos carreados aos autos, verifico que o pedido de liminar deve 

ser deferido, haja vista que restou comprovada a mora da parte requerida 

e a sua devida notificação, através do protesto por edital. Isto posto, 

CONCEDO A LIMINAR pleiteada, determinando a busca e apreensão 

descrito na inicial. Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o 

Sr. Oficial de Justiça apreender o bem onde quer que o encontre e 

depositá-lo em mãos do representante legal do Requerente, ou de quem 

este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, 

cabendo ao mesmo arcar com as eventuais despesas. Ademais, 

conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca 

e apreensão do veículo objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de 

restrição judicial na base de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - 

Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO 22/06/2018 - 15:14:11 

Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular Dados do Processo 

Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município 

RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO Órgão Judiciário RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL N° 

do Processo 10021424120188110003 Total de veículos: 1 Placa UF 

Marca/Modelo Proprietário Restrição QBD2352 MT HYUNDAI/HB20S 1.6A 

PREM VALDETE PEREIRA NUNES Transferência Imprimir O devedor, por 
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ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos. Providencie-se a 

inserção do mandado em banco próprio de mandados. Proceda-se a 

vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual 

deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a 

acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor. 

Executada a liminar, cite-se a requerida, para, em 05 (cinco) dias, efetuar 

a purgação da mora, se lhe aprouver; ou contestar a ação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Consigno que, para reaver o bem apreendido, o requerido 

deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na 

petição inicial), efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as 

parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 

15% sobre o valor da ação. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do Código de Processo 

Civil, podendo o autor fornecer os meios de locomoção do Oficial de 

Justiça.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002249-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARTINS DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002249-85.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado 

do(a) REQUERENTE: HUDSON JOSE RIBEIRO - SP150060 REQUERIDO: 

ADRIANA MARTINS DE MORAES Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde 

pleiteia-se a concessão liminar do pedido, instruindo-o com os devidos 

documentos. Da análise dos documentos carreados aos autos, verifico 

que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que restou 

comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação, através 

do protesto por edital. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do 

representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO 22/06/2018 - 15:25:08 Comprovante de Inclusão de 

Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário 

RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL N° do Processo 

10022498520188110003 Total de veículos: 1 Placa UF Marca/Modelo 

Proprietário Restrição OAR9590 MT GM/MERIVA MAXX ADRIANA 

MARTINS DE MORAES Transferência Imprimir O devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

requerida, para, em 05 (cinco) dias, efetuar a purgação da mora, se lhe 

aprouver; ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), 

efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas 

vencidas e as vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 15% sobre 

o valor da ação. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo, com os benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, 

podendo o autor fornecer os meios de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002687-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CAMPOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002687-14.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIANA CAMPOS GONCALVES REQUERIDO: CAIXA 

CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Vistos e 

examinados. I – Da justiça gratuita Primeiramente, defiro à parte autora os 

benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. II - Da inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial 

(art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 10 de 

agosto de 2018, às 08:00 horas. Assento que a audiência será realizada 

na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da 

Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. III – Da tutela de 

urgência Em se tratando de pedido de antecipação de tutela, necessário 

se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos no 

art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do 

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

Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo 

diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

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

processo. No caso dos autos, entendo que não restou satisfatoriamente 

demonstrada a verossimilhança nas alegações da parte autora, de forma 

que é indiscutível que seja iniciado o devido processo legal, com a 

formação do contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados 

na exordial. Destaco que o Processo nº 3337-49.2016 – 821303 

mencionado na inicial encontra-se arquivado, bem como a exordial não foi 

instruída com cópia daqueles autos, assim, ausente a verossimilhança das 
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alegações da autora, o indeferimento da antecipação de tutela é medida 

que se impõe. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – 

DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA 

INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA 

MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento 

da antecipação de tutela depende da comprovação da prova inequívoca 

da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, conforme estabelece o artigo 273 do 

Código de Processo Civil. Ausentes os requisitos legais que autorizam a 

concessão da medida, o desprovimento do recurso de agravo de 

instrumento, com a manutenção da decisão agravada, é medida que se 

impõe. (AI 156818/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO 

PRECEDIDA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – 

IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 273, INCISO I, DO CPC – 

AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – A antecipação da tutela exige a 

presença da verossimilhança das alegações, fundada em prova 

inequívoca, além do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. (...) 

III – Para fins de exame da verossimilhança, os documentos juntados ao 

processo devem ser de tal ordem que sejam capazes de permitir a 

configuração de um elevado grau de probabilidade para acolhimento da 

pretensão. IV – A ausência dos requisitos autorizadores da antecipação 

da tutela, impõe o seu indeferimento. V – Recurso desprovido.” (AI 

137566/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, 

Publicado no DJE 15/09/2014). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que a medida poderá ser revista em 

qualquer momento processual, caso aportem novas provas aos autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004407-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LECI FRANCISCA TAVARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004407-16.2018.8.11.0003. 

AUTOR: LECI FRANCISCA TAVARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. A parte autora requereu a 

desistência da ação, uma vez que por um equívoco a distribuição ocorreu 

de forma duplicada. Em análise ao Sistema PJE, observa-se que o 

Processo nº 1004403-76.2018 foi distribuído anteriormente ao presente 

feito. Dessa forma, homologo a desistência e JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios. Transitado em julgado, arquive-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001502-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO DA CRUZ RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Considerando que a sentença condenou a autora ao 

pagamento dos honorários advocaticios e que a sentença transitou em 

julgado sem nenhum recurso, com fulcro no disposto no art. 526, §3º, do 

CPC/2015, declaro satisfeita a obrigação e extinto o processo, vez que o 

autor já levantou os valores depositados pela requerida, referente à 

condenação. Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, 

inclusive eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 345463 Nr: 918-42.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATERCIA LIBANIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE MORAES PORTELA - 

OAB:18.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:108911/SP

 Certifico e dou fé que, devidamente intimada por intermédio de seu 

advogado, a parte Executada não comprovou nos autos o pagamento do 

débito executado.

Conforme determinação, procedo com a intimação da parte exequente 

para que, no prazo de 5 dias, apresente cálculo atualizado do débito e 

manifeste nos autos o que entender de direito.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001168-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZEMI MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

VANDO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo da Comarca de Rondonópolis (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001168-04.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a 

parte autora para que materialize o Edital e leve ao cumprimento, 

comprovando nos auto a publicação no Diário da imprensa. 

Rondonópolis/MT, 28 de junho de 2018 GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002328-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE RAMOS VITURINO DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO DOMINGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002328-35.2016.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 
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autora, através do(a) patrono(a), para comparecer nesta Secretaria, em 

cinco dias,a fim de retirar o Alvará expedido nos autos. Rondonópolis/MT, 

28 de junho de 2018 MARGARETH BENDER VITORETTE Gestora de 

Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 820097 Nr: 2981-54.2016.811.0003

 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: EMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

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

impulsiono os autos para intimação das partes através do patrono da 

designação de audiência para inquirição de testemunha designada na 

comarca de Nortelândia, nos autos de carta precatória nº. 

416-62.2018.811.0031, a ser realizada em 30/08/2018, às 16h.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009124-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

Edi ta l  de Ci tação -  PRAZO: 20 DIAS -  Processo: 

1009124-08.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

GUARDA. Partes do processo: Parte autora: REQUERENTE: SIMONE 

MARIA DE SOUZA - Parte Ré: REQUERIDO: MARINALVA DA SILVA 

ARRUDA -Data de Distribuição da Ação: 09/11/2017 12, FINALIDADE: 

CITAÇÃO da REQUERIDA acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto 

e não sabido, quanto aos termos da Ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, responder. 

Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte 

requerida como verdadeiros os fatos alegados na peça vestibular (ART. 

344, CPC). RESUMO DA INICIAL: A Requerente é irmã paterna do menor J. 

C. S. N. (d.n. 23/01/2005). Com o fim do relacionamento dos genitores, a 

criança passou a conviver com seu genitor, que veio a óbito. Após o 

ocorrido passou a conviver com a avó materna, mas, com a intervenção 

do Conselho Tutelar, a avó entregou a criança aos cuidados da sua irmã 

paterna e quem presta todo amparo material e afetivo. Despacho/Decisão: 

"...3. Cite-se a parte requerida na forma editalícia, nos termos do art. 256, 

inciso II, do Código de Ritos, para, querendo, responder, no prazo legal 

(art. 355, CPC). 4. Em atenção ao disposto no art. 72, inciso II, do Código 

de Ritos, nomeio como curador especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. 

Samir Badra Dib, para o patrocínio dos interesses da segunda demandada, 

devendo ser intimado para requerer o que de direito...". Eu, GERALDA 

ESPLENDO DOS SANTOS, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002256-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ZANDONATO BRITO (REQUERENTE)

CLAUDECI APARECIDO ZANDONATO (REQUERENTE)

SUELI HELENA ZANDONATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDO ZANDONATO (REQUERIDO)

NEUZA ZACANINI ZANDONATO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INVENTARIANTE, PARA 

PROCEDER A IMPRESSÃO DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE, DAS PEÇAS 

CONSTANTES NO FORMAL DE PARTILHA, ENCAMINHANDO AOS 

SETORES COMPETENTES PARA AS PROVIDENCIAS DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação 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)

 

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

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 749066 Nr: 7291-74.2014.811.0003

 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: LPDAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS 

- OAB:11415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento nos artigos 226, §6º, da Constituição 

Federal e nos termos do art. 356, inciso I do CPC, resolvo em parte o 

mérito da demanda para decretar o divórcio de LUCINEIDE PEREIRA DE 

ALMEIDA GALVÃO e JOSÉ RIBEIRO GALVÃO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, declarando dissolvido o vínculo matrimonial 

havido entre eles, nos exatos termos dos artigos 1.571, IV, c/c artigo 

1.580, §2º do Código Civil e art. 24, caput, da Lei n.º 6.515/77.Quanto ao 

nome conjugal (CC, 1.565, § 1º), somente deverá ser modificado diante de 

opção expressa nesse sentido por parte do cônjuge que adotou o 

sobrenome do outro (CC, 1.578, § 2º).Operada a preclusão recursal, 

certifique-se e proceda-se à expedição do competente mandado para 

averbar a presente sentença junto ao Cartório de Registro Civil 

Competente, consignando que a varoa voltará a usar o nome de solteira 

LUCINEIDE PEREIRA DE ALMEIDA...DO SANEAMENTO ... DEFIRO as 

seguintes provas úteis postuladas pelas partes: 1) ORAL consistente na 

oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, no prazo de 30 (trinta) dias 

a contar da intimação da presente (art. 357, § 4º, CPC), sob pena de 

preclusão, devendo ser observado pelos litigantes o quanto disposto no 

artigo 455, § 1º, do CPC; 2) DOCUMENTAL, consistente na juntada de 

outros documentos para o esclarecimento e deslinde da questão, na forma 

do artigo 435, do CPC; 3) AVALIAÇÃO dos bens relacionados na petição 

de fls. 192/193; 4) REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL E PSICOLÓGICO

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004658-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASTRO ALVES & A. DE SOUZA LTDA - ME (EXECUTADO)
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STADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo: 

1004658-68.2017.8.11.0003 Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Parte Ré: EXECUTADO: CASTRO ALVES & A. DE SOUZA 

LTDA - ME Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) Nome: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE CAXIAS, 526, VILA AURORA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 Nome: CASTRO ALVES & A. DE 

SOUZA LTDA - ME Endereço: AVENIDA PERIMETRAL, 1051, VILA 

GOULART, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78745-270 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e para, no 

prazo de 15 (quinze) dias contrarrazoar o recurso de apelação interposto. 

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, 28 de junho de 2018. LIDIANE DA CRUZ 

GARCIA Analista Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

Processo: 1003715-85.2016.8.11.0003(PJE);

Valor causa: R$ 24.822,29; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO 

FISCAL Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS .

Parte Ré: EXECUTADO: GAS NOBRE SS - EPP

 PESSOA A SER INTIMADO(A)/CITANDO(A): Executado: GAS NOBRE SS, 

inscrito com CNPJ de nº 08811696000148, Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido, ou contra o seu sucessor ou na pessoa de seu 

representante legal: 1-DIASSIS TOBIAS FRANCA, portador(a) do CPF de 

nº 20925107620, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ; 

2-LIDIMAR DAMAS DE FREITAS, portador(a) do CPF de nº 29311721115, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido; 3-NELIO NUNES 

CABETTE, portador(a) do CPF de nº 16838734672, R.G. de nº 1319646, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte executada, atualmente em lugar incerto 

e não sabido, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento das 

custas judiciais, com o FUNAJURIS, no valor de R$ 631,57 e, com o 

Cartório Distribuidor no valor de R$ 13,50 , sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT , e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Eu, Z.F.C, digitei. 

Rondonópolis - MT, 28 de junho de 2018.

Débora Yanez Pereira Cláudio -Gestor(a) Judiciário(a) -Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001225-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANI MORAES DO VALE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO)

VALERIA SOUZA FONTANA DE ASSIS OAB - MT14580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1001225-22.2018.8.11.0003. AUTOR: LUCIVANI MORAES DO VALE RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc., 

Cuida-se de “AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA E 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA” ajuizada por Lucivani Moraes do Vale em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Alega, em síntese, que, 

05/03/2013, sofreu um grave acidente enquanto trabalhava ocasionando 

lesão em seu globo ocular, o que impossibilita de exercer atividades 

laborais. Assevera que recebeu o benefício auxílio-doença pelo período 

de dois meses, mas que em 31/05/2013 o benefício foi cessado pelo réu. 

Pleiteia, ao final, pela concessão liminar da tutela jurisdicional antecipada 

para restabelecer o benefício auxílio-doença e, no mérito, que seja a 

conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Perícia 

médica realizada – Id. 11894744 -. O Réu apresentou contestação 

sustentando que o laudo pericial foi desfavorável a parte autora, uma vez 

que não apontou que não há incapacidade para o trabalho – Id. 11894750 

-. Na impugnação, a parte autora refutou as alegações apresentada pelo 

réu – Id. 11894758 -. Decisão proferida na Justiça Federal declinando da 

competência para julgar a presente demanda ao fundamento que o 

benefício almejado decorre de acidente de trabalho, cuja competência é da 

Justiça Estadual, a teor da Súmula nº 15 do STJ e Súmula 501 do STF. 

Foram ratificados todos os atos processuais praticados na Justiça Federal 

e indeferido o pedido de tutela de urgência – Id. 11907726 -. É o relatório. 

Fundamento e decido. Como se vê do relatório, cuida-se de ação de 

aposentadoria por invalidez proposta por Lucivani Moraes do Vale em 

face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, aduzindo, em síntese, 

que em 05/03/2013 sofreu um grave acidente enquanto trabalhava 

ocasionando lesão em seu globo ocular, o que impossibilita de exercer 

atividades laborais, pugnando, assim, pela concessão do auxílio-doença 

com conversão em aposentadoria por invalidez. O réu, por sua vez, 

discorda das alegações do autor, afirmando que não estão preenchidos 

os requisitos necessários para a concessão dos benefícios. Com efeito, é 

certo que o presente feito comporta o julgamento, uma vez que já foi 

realizada a perícia médica judicial para instrução probatória. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste à parte autora. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 

42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao 

segurado que estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que 

lhe garanta a subsistência. Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do 

referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez 

dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame 

médico-pericial. No entanto, no caso, realizado o exame pericial, 

concluiu-se que a parte autora encontra-se em condições satisfatórias de 

saúde, não constatando qualquer incapacidade para o trabalho. Ora, 

segundo se extrai do laudo pericial apresentado aos autos – Id. 11894744 

-, o requerente não possui incapacidade definitiva ou temporária para o 

exercício de suas atividades habituais, como se vê: 2.1 Qual atividade 

laboral habitual declarada pelo(a) periciando(a)? Se a profissão for 

autônomo especificar a ocupação preponderante. R: Trabalhador rural. 

(...) 2.3 Há incapacidade para a atividade descrita no item 2.1 (atividade 

laboral habitual). Em caso afirmativo, indicar qual (quais) da(s) moléstia(s) 

no quando do item 1 acarreta(m) a incapacidade parcial? R: Não. 2.4 Há 

incapacidade para a atividade(s) descrita(s) no item 2 (atividade laboral 

exercidas anteriormente). Em caso afirmativo, indicar qual (quais) da(s) 

moléstia(s) no quando do item 1 acarreta(m) a incapacidade parcial? R: 

Não Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a 

capacidade do autor para o exercício da atividade laboral, não existindo 

nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa 

conclusão. Ademais, a impugnação a perícia médica apresentada pela 

parte autora não são capazes de afastar a conclusão apresentada pelo 

perito, uma vez que, contrário ao alegado, o perito foi claro e objetivo, 

respondendo os quesitos e afirmando que não há incapacidade para 

atividades exercidas pela parte autora. Assim, não há que se falar em 

realização de nova perícia médica, uma vez que o laudo apresentado nos 

autos foi realizado em observância o contraditório e a ampla defesa, 

respondendo os quesitos apresentados de forma clara e objetiva. Por 

outro lado, também não há que se falar em auxílio-doença, uma vez que, 

conforme acima mencionado, a parte autora não possui incapacidade 

temporária para o trabalho, assim, não preenchendo os requisitos para 

sua concessão. Logo, como a perícia médica concluiu pela inexistência de 

incapacidade total/parcial e definitiva/temporária para o trabalho, como 

exigido pelos artigos 43, § 1° e 59 da Lei n. 8.213/91, entendo que a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA C/C 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - 
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REJEITADA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE 

LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.Ausente 

prova da incapacidade laboral temporária ou permanente não é devido o 

benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 

(Ap 164388/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 

20/02/2018) PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PRETENSÃO DE REATIVAÇÃO DA BENESSE EM PERÍODO COMPREENDIDO 

ENTRE O INTERREGNO DE DUAS CONCESSÕES ADMINISTRATIVAS. 

REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INCAPACIDADE LABORAL. 

INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I- As perícias realizadas, por 

profissionais de confiança do Juiz e eqüidistante das partes, foram 

conclusivas quanto à inexistência de incapacidade, sendo certo que a 

pretensão de reativação da benesse de auxílio-doença no interregno 

compreendido entre as duas concessões na via administrativa, também 

não encontra guarida, vez que patente que decorreram de moléstias 

diversas, inexistindo elementos nos autos indicando que não tenha havido 

recuperação da autora quando da cessação da primeira benesse, 

tampouco agravamento de seu estado de saúde. II- Não há condenação 

ao ônus da sucumbência, por ser beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. III- Apelação da autora improvida. (TRF-3 - AP: 

00710668620074036301 SP, Relator: JUÍZA CONVOCADA SYLVIA DE 

CASTRO, Data de Julgamento: 24/10/2017, DÉCIMA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/11/2017) PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AÇÃO 

IMPROCEDENTE. 1. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido 

de auxílio-acidente, pois esse benefício somente é devido quando, após 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 

resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho 

habitualmente exercido na época do acidente, o que não é o caso dos 

autos. 2. Igualmente mantida a sentença quanto à negativa da 

aposentadoria por invalidez, já que não demonstrada pela perícia oficial ou 

pelo conjunto probatório a incapacidade para o trabalho da parte autora. 

(TRF-4 - AC: 50424070220154047100 RS 5042407-02.2015.404.7100, 

Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2017, 

SEXTA TURMA) Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida 

na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, bem como nas 

custas processuais, mas suspendo o pagamento em face ao disposto no 

art. 98, § 3º do CPC. Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

anotações e baixas necessárias. P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006243-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAREL INDUSTRIA DE MOVEIS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO BIENTINEZ MIRO OAB - PR53371 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO 

REQUERIDO, para, no prazo de 02 (dois) dias, efetuar o pagamento do 

saldo devedor das custas judiciais, no valor de R$ 545,48 referente ao 

Funajuris e R$13,50 referente ao Cartório Distribuidor , nos termos dos 

autos abaixo identificados, sob pena de encaminhamento do débito à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

bem como da sentença cujo resumo é o seguinte: Ante o exposto, julgo e 

declaro extinta a presente execução fiscal, com fundamento no art. 924, 

inciso II do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o executado ao 

pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que foram pagos 

juntamente com o adimplemento do débito, conforme documento – Id. 

12613530. De outro lado, condeno o executado ao pagamento das custas 

processuais, observando o princípio da casualidade, diante do 

ajuizamento da ação e a citação do devedor. Com o trânsito em julgado, e 

após o pagamento das custas, arquivem-se, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe. P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito 

RONDONÓPOLIS, 28 de junho de 2018. RICARDO LEITE VIEIRA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005514-66.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. TRENEPOHL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS OAB - MT0014525A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO INTIMO Vossa 

Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO REQUERIDO, para, no prazo de 

02 (dois) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de R$ 544,26 referente ao Funajuris e R$14,81 referente ao 

Cartório Distribuidor , nos termos dos autos abaixo identificados, sob pena 

de encaminhamento do débito à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. RONDONÓPOLIS, 28 de junho de 

2018. RICARDO LEITE VIEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 622099 Nr: 5174-24.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID DE MIRANDA SILVA, JOARES JUNIOR 

SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA DE ALMEIDA 

LUCIANO - OAB:15.261/MT, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - 

OAB:5161-MT

 Vistos em correição.

 Intime-se o acusado Joares para que justifique o não cumprimento das 

condições estabelecidas na decisão de fl. 146 (suspensão condicional do 

processo).

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 318253 Nr: 3089-75.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDEMAR BARBOSA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071/MT, TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS - 

OAB:13376

 Vistos, em correição.

Processo em ordem.

O excessivo número de processos distribuídos a este juízo a partir de 

fevereiro deste ano – decorrente da redistribuição de competências das 

varas criminais desta comarca – e a minha remoção para jurisdicionar 

perante a 2ª vara de execuções penais da comarca de Cuiabá/MT, 

impossibilitam o julgamento da presente ação penal, motivos pelos quais 

determino que os autos venham conclusos ao magistrado que me 

sucederá nesta vara.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 614780 Nr: 5427-46.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos em correição.

Defiro conforme requerido em cota ministerial de fl. 89. Assim sendo, 

determino a expedição de carta precatória ao juízo da comarca de Brejo 

Santo/CE com a finalidade de proceder a citação do acusado, o qual 

poderá ser encontrado na cadeia pública daquela comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 332764 Nr: 3575-89.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

RODRIGO TEIXEIRA BELLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO COSTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA - 

OAB:9.496MT

 Vistos, em correição.

Processo em ordem.

O excessivo número de processos distribuídos a este juízo a partir de 

fevereiro deste ano – decorrente da redistribuição de competências das 

varas criminais desta comarca – e a minha remoção para jurisdicionar 

perante a 2ª vara de execuções penais da comarca de Cuiabá/MT, 

impossibilitam o julgamento da presente ação penal, motivos pelos quais 

determino que os autos venham conclusos ao magistrado que me 

sucederá nesta vara.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 336381 Nr: 185-77.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNALDO PAULA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO FERREIRA PAES - 

OAB:9298, FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - OAB:10085, 

WILSON LOPES - OAB:7396-B

 Vistos, em correição.

Processo em ordem.

O excessivo número de processos distribuídos a este juízo a partir de 

fevereiro deste ano – decorrente da redistribuição de competências das 

varas criminais desta comarca – e a minha remoção para jurisdicionar 

perante a 2ª vara de execuções penais da comarca de Cuiabá/MT, 

impossibilitam o julgamento da presente ação penal, motivos pelos quais 

determino que os autos venham conclusos ao magistrado que me 

sucederá nesta vara.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 339269 Nr: 3073-19.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666-0/MT, MARCIO ANTONIO GARCIA 

- OAB:12104/MT, MAX PAULO DE SOUZA E SILVA - OAB:13.965

 Vistos, em correição.

Processo em ordem.

O excessivo número de processos distribuídos a este juízo a partir de 

fevereiro deste ano – decorrente da redistribuição de competências das 

varas criminais desta comarca – e a minha remoção para jurisdicionar 

perante a 2ª vara de execuções penais da comarca de Cuiabá/MT, 

impossibilitam o julgamento da presente ação penal, motivos pelos quais 

determino que os autos venham conclusos ao magistrado que me 

sucederá nesta vara.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 339547 Nr: 3351-20.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL PEREIRA ROSA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, em correição.

 Tendo em vista que o acusado não justificou o não cumprimento da 

suspensão condicional do processo, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para que se manifeste.

Após a juntada da cota ministerial, venham-me os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 623748 Nr: 6492-42.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...)Com efeito, considerando que desde o recebimento da denúncia até a 

presente data decorreram 02 anos, 08 meses e 06 dias, mas que até esta 

data a instrução não terá se findado, notadamente devido à ausência de 

pauta na agenda deste magistrado, o que conduzirá à inegável prescrição 

da pretensão punitiva, por medida de economia, desde já a reconheço. 

Assim, com fundamento no art. 107, IV, c/c 109, V, ambos do Código 

Penal, declaro extinta a punibilidade do réu CARLOS RODRIGUES DE 

OLIVEIRA Cumpra-se, publique-se e intime-se, expedindo o necessário. 

Recolha(m)-se o(s) mandado(s) de prisão eventualmente expedido(s) nos 

autos e arquivem-se com as baixas e anotações pertinentes.

 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.

Em razão de problemas com a senha de acesso ao sistema Bacenjud e 

diante da minha remoção para a vara de execuções penais da Comarca 

de Cuiabá/MT, determino que os autos retornem conclusos ao meu 

substituto para que realize as buscas determinadas na decisão retro.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 333095 Nr: 3907-56.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODEVAL OLIVO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 3907-56.2010.811.0064 – Cód. 333095

CERTIDÃO

Certifico que por ordem verbal do MM Juiz de Direito João Francisco 

Campos de Almeida, o qual necessitou ausentar-se da Comarca no 

período de 28/06/2018 à 29.06.2018 em virtude da convocação requerida 

pelo Ilmo. Sr. Gilberto Giraldelli – Supervisor do GMF-Grupo de 

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário de Mato Grosso/TJMT 

– para participar do “Seminário Integrado em Saúde Mental no Sistema 

Penitenciário: Um questionamento à Saúde, Justiça e aos Direitos 

Humanos”, devidamente autorizada pelo Desembargador Orlando de 

Almeida Perri – Presidente do Tribunal de Justiça em Substituição – 

Decano, foi DETERMINADA a REDESIGNAÇÃO da audiência anteriormente 

agendada para o dia 01.08.2018, às 15h00min.

Considerando ainda que, já foram expedidas pela Escrivania as intimações 

e não há tempo hábil para renovação dos expedientes antes da data 

originalmente definida, comparecendo as partes em cartório, foi 

determinado pelo MM Juiz, que o Sra. Gestora, de ofício, intime-as da nova 

data da audiência.

Caso não compareçam nesta data a Escrivania, foi DETERMINADO pelo 

MM Juiz, a expedição de nova intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635054 Nr: 6267-85.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO VASCONCELOS SOUZA, 

MARCELO PETROLLI LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA - OAB:OAB/MT 15193

 Autos nº 6267-85.2015.811.0064 – Cód. 635054

CERTIDÃO

Certifico que por ordem verbal do MM Juiz de Direito João Francisco 

Campos de Almeida, o qual necessitou ausentar-se da Comarca no 

período de 28/06/2018 à 29.06.2018 em virtude da convocação requerida 

pelo Ilmo. Sr. Gilberto Giraldelli – Supervisor do GMF-Grupo de 

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário de Mato Grosso/TJMT 

– para participar do “Seminário Integrado em Saúde Mental no Sistema 

Penitenciário: Um questionamento à Saúde, Justiça e aos Direitos 

Humanos”, devidamente autorizada pelo Desembargador Orlando de 

Almeida Perri – Presidente do Tribunal de Justiça em Substituição – 

Decano, foi DETERMINADA a REDESIGNAÇÃO da audiência anteriormente 

agendada para o dia 01.08.2018, às 13h30min.

Considerando ainda que, já foram expedidas pela Escrivania as intimações 

e não há tempo hábil para renovação dos expedientes antes da data 

originalmente definida, comparecendo as partes em cartório, foi 

determinado pelo MM Juiz, que o Sra. Gestora, de ofício, intime-as da nova 

data da audiência.

Caso não compareçam nesta data a Escrivania, foi DETERMINADO pelo 

MM Juiz, a expedição de nova intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 649008 Nr: 9315-18.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA MARIA DE SOUZA, RUBENS FÉLIX 

HONÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSÉ ROBERTO PONTES - 

OAB:OAB/MT 16.316

 Autos nº 9315-18.2016.811.0064 – Cód. 649008

CERTIDÃO

Certifico que por ordem verbal do MM Juiz de Direito João Francisco 

Campos de Almeida, o qual necessitou ausentar-se da Comarca no 

período de 28/06/2018 à 29.06.2018 em virtude da convocação requerida 

pelo Ilmo. Sr. Gilberto Giraldelli – Supervisor do GMF-Grupo de 

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário de Mato Grosso/TJMT 

– para participar do “Seminário Integrado em Saúde Mental no Sistema 

Penitenciário: Um questionamento à Saúde, Justiça e aos Direitos 

Humanos”, devidamente autorizada pelo Desembargador Orlando de 

Almeida Perri – Presidente do Tribunal de Justiça em Substituição – 

Decano, foi DETERMINADA a REDESIGNAÇÃO da audiência anteriormente 

agendada para o dia 01.08.2018, às 17h30min.

Considerando ainda que, já foram expedidas pela Escrivania as intimações 

e não há tempo hábil para renovação dos expedientes antes da data 

originalmente definida, comparecendo as partes em cartório, foi 

determinado pelo MM Juiz, que o Sra. Gestora, de ofício, intime-as da nova 

data da audiência.

Caso não compareçam nesta data a Escrivania, foi DETERMINADO pelo 

MM Juiz, a expedição de nova intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 662977 Nr: 11453-21.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17948/B

 Autos nº 11453-21.2017.811.0064 – Cód. 662977

CERTIDÃO

Certifico que por ordem verbal do MM Juiz de Direito João Francisco 

Campos de Almeida, o qual necessitou ausentar-se da Comarca no 

período de 28/06/2018 à 29.06.2018 em virtude da convocação requerida 

pelo Ilmo. Sr. Gilberto Giraldelli – Supervisor do GMF-Grupo de 

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário de Mato Grosso/TJMT 

– para participar do “Seminário Integrado em Saúde Mental no Sistema 

Penitenciário: Um questionamento à Saúde, Justiça e aos Direitos 

Humanos”, devidamente autorizada pelo Desembargador Orlando de 

Almeida Perri – Presidente do Tribunal de Justiça em Substituição – 

Decano, foi DETERMINADA a REDESIGNAÇÃO da audiência anteriormente 

agendada para o dia 01.08.2018, às 17h00min.

Considerando ainda que, já foram expedidas pela Escrivania as intimações 

e não há tempo hábil para renovação dos expedientes antes da data 

originalmente definida, comparecendo as partes em cartório, foi 

determinado pelo MM Juiz, que o Sra. Gestora, de ofício, intime-as da nova 

data da audiência.

Caso não compareçam nesta data a Escrivania, foi DETERMINADO pelo 

MM Juiz, a expedição de nova intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 613287 Nr: 3820-95.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS ROGER OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115 B

 Autos nº 3820-95.2013.811.0064 – Cód. 613287

CERTIDÃO

Certifico que por ordem verbal do MM Juiz de Direito João Francisco 

Campos de Almeida, o qual necessitou ausentar-se da Comarca no 

período de 28/06/2018 à 29.06.2018 em virtude da convocação requerida 

pelo Ilmo. Sr. Gilberto Giraldelli – Supervisor do GMF-Grupo de 

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário de Mato Grosso/TJMT 

– para participar do “Seminário Integrado em Saúde Mental no Sistema 

Penitenciário: Um questionamento à Saúde, Justiça e aos Direitos 

Humanos”, devidamente autorizada pelo Desembargador Orlando de 

Almeida Perri – Presidente do Tribunal de Justiça em Substituição – 

Decano, foi DETERMINADA a REDESIGNAÇÃO da audiência anteriormente 

agendada para o dia 03.08.2018, às 13h30min.

Considerando ainda que, já foram expedidas pela Escrivania as intimações 

e não há tempo hábil para renovação dos expedientes antes da data 

originalmente definida, comparecendo as partes em cartório, foi 

determinado pelo MM Juiz, que o Sra. Gestora, de ofício, intime-as da nova 

data da audiência.

Caso não compareçam nesta data a Escrivania, foi DETERMINADO pelo 
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MM Juiz, a expedição de nova intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 617002 Nr: 10-78.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo o requerimento ministerial de fls. 113 dos autos, a qual pugna 

pela desistência de inquirição da testemunha Felipe Izabel de Araújo, para 

que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Ao compulsar os autos, verifica-se à fl. 109 que o réu Daniel Alves Ribeiro 

apesar de intimado deixou de comparecer, ou justificar sua ausência a 

este ato, pelo que decreto sua revelia ressalvados os efeitos legais do 

instituto.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 617150 Nr: 184-87.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LEMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Defiro o requerimento da ilustre representante do parquet. Concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste a respeito da testemunha 

e vitima supramencionada.

Juntada a manifestação da representante do parquet, determino desde já 

a expedição dos eventuais mandados de intimação ou cartas precatórias 

a fim de proceder à inquirição das testemunha/vitimas supramencionadas.

Com arrimo no art.367 do Código de processo Penal declaro a revelia do 

réu Leandro Lemes de Oliveira vez que não manteve seu endereço 

atualizado nos autos desta ação penal.

Diante da não intimação das testemunhas designo audiência para o dia 06 

(seis) de setembro de 2018, ás 17h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa á fl.67 dos autos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 622905 Nr: 5864-53.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO SEIXAS ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Defiro o requerimento da defensora pública, determino a expedição de 

cartas precatórias para a Comarca de Edéia-GO, no endereço no 

endereço R: flor de maio, n° 693, zona: 68 a fim de inquirir a testemunha 

Norma Barbosa Seixas, e interrogar o réu Danilo Seixas Arruda.

Com o retorno da missiva enviada a Comarca de Edéia-Go, a fim de 

interrogar o réu e inquirir a testemunha, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 625738 Nr: 7895-46.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON WELLINTON COSTA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 7895-46.2014.811.0064 – Cód. 625738

Vistos.

Defiro o requerimento do Ministério Público, pelo que determino a citação 

do acusado por edital, nos termos do art. 361 do CPP, consignando que, 

não comparecendo aos autos, nem constituindo advogado, “ficarão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 

determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, 

se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 

312.” (art. 366 do CPP).

Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

informe se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do 

estado.

Após, caso o réu não constitua advogado ou apresente resposta à 

acusação, volte-me os autos conclusos para deliberações acerca da 

aplicação do art. 366 do CPP.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 630764 Nr: 2922-14.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NETO CÂNDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha José Roberto Costa 

Pereira, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da não intimação do réu José Neto Cândido da Silva, restou 

prejudicada a presente solenidade, sendo assim designo audiência de 

continuação para o dia 09 (nove) de agosto de 2018, ás 17h40min.

Intimem-se o réu no endereço constante nos autos, se necessário por 

hora certa.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 632658 Nr: 4445-61.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ALVES CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18.808-MT

 Defiro o requerimento da ilustre representante do parquet, concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias para o fim requerido.

Defiro o requerimento da defesa. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias 

para carrear aos autos o instrumento de substabelecimento.

À vista da certidão de fl.58, determino vista dos autos a defesa pelo prazo 

de 05 (cinco) dias, para que se manifeste a respeito do réu Danilo Alves 

Castro, sob pena de revelia.

Diante não intimação do réu, restou prejudicada a presente solenidade, 

sendo assim designo audiência de continuação para o dia 21 de agosto de 

2018, ás 17h45min.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 638551 Nr: 371-27.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAROLAYNE SALINA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macêdo Galvão - 

OAB:15668

 Defiro o requerimento da ilustre representante do parquet, determinando a 

expedição de mandado de condução coercitiva para a vítima Glacielle 

Pereira de Souza, para o ato.

Homologo a desistência de inquirição da vítima Kelly Patrícia dos Santos, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.
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Diante do não comparecimento da vitima Glacielle Pereira de Souza, restou 

prejudicada a presente solenidade, sendo assim designo audiência de 

continuação para o dia 25 (vinte e cinco) de outubro de 2018, ás 

16h00min.

Expeça-se novamente mandado de condução coercitiva para a vitima 

Glalcielle Pereira de Souza.

Com arrimo no art.367 do Código de processo Penal declaro a revelia da ré 

Karolayne Salina Garcia vez que não manteve seu endereço atualizado 

nos autos desta ação penal.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640887 Nr: 2378-89.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEO CAMILO DOS SANTOS, ELIAS CORREA 

NANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Ramon Costa 

Sales, Alessandra Novaes e Raulisson Sesquini, para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos.

À vista da certidão de fl.237, determino vista dos autos a defensoria 

pública pelo prazo de 05 (cinco) dias, para que se manifeste a respeito do 

réu Elias Correa Nantes, sob pena de revelia.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 671202 Nr: 3588-10.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BARBOSA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Barbosa de Abreu - 

OAB:14.278

 Autos nº 3588-10.2018.811.0064 – Cód. 671202

CERTIDÃO

Certifico que por ordem verbal do MM Juiz de Direito João Francisco 

Campos de Almeida, o qual necessitou ausentar-se da Comarca no 

período de 28/06/2018 à 29.06.2018 em virtude da convocação requerida 

pelo Ilmo. Sr. Gilberto Giraldelli – Supervisor do GMF-Grupo de 

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário de Mato Grosso/TJMT 

– para participar do “Seminário Integrado em Saúde Mental no Sistema 

Penitenciário: Um questionamento à Saúde, Justiça e aos Direitos 

Humanos”, devidamente autorizada pelo Desembargador Orlando de 

Almeida Perri – Presidente do Tribunal de Justiça em Substituição – 

Decano, foi DETERMINADA a REDESIGNAÇÃO da audiência anteriormente 

agendada para o dia 26.07.2018, às 17h50min.

Considerando ainda que, já foram expedidas pela Escrivania as intimações 

e não há tempo hábil para renovação dos expedientes antes da data 

originalmente definida, comparecendo as partes em cartório, foi 

determinado pelo MM Juiz, que o Sra. Gestora, de ofício, intime-as da nova 

data da audiência.

Caso não compareçam nesta data a Escrivania, foi DETERMINADO pelo 

MM Juiz, a expedição de nova intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 662966 Nr: 11442-89.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MOTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 11442-89.2017.811.0064 – Cód. 662966

CERTIDÃO

Certifico que por ordem verbal do MM Juiz de Direito João Francisco 

Campos de Almeida, o qual necessitou ausentar-se da Comarca no 

período de 28/06/2018 à 29.06.2018 em virtude da convocação requerida 

pelo Ilmo. Sr. Gilberto Giraldelli – Supervisor do GMF-Grupo de 

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário de Mato Grosso/TJMT 

– para participar do “Seminário Integrado em Saúde Mental no Sistema 

Penitenciário: Um questionamento à Saúde, Justiça e aos Direitos 

Humanos”, devidamente autorizada pelo Desembargador Orlando de 

Almeida Perri – Presidente do Tribunal de Justiça em Substituição – 

Decano, foi DETERMINADA a REDESIGNAÇÃO da audiência anteriormente 

agendada para o dia 24.07.2018, às 17h40min.

Considerando ainda que, já foram expedidas pela Escrivania as intimações 

e não há tempo hábil para renovação dos expedientes antes da data 

originalmente definida, comparecendo as partes em cartório, foi 

determinado pelo MM Juiz, que o Sra. Gestora, de ofício, intime-as da nova 

data da audiência.

Caso não compareçam nesta data a Escrivania, foi DETERMINADO pelo 

MM Juiz, a expedição de nova intimação.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006434-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARRERO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(ADVOGADO)

ALEX ALVES DE SA OAB - MT24654/O (ADVOGADO)

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO)

RENATO FRAGA COSTA OAB - MT0012297S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MICELI FILHO OAB - RJ0048237A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA 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 a(s) POLO ATIVO para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar acerca do comprovante de intimação e da 

certidão de decurso de prazo, que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 

13643601). Sinop/MT, 28 de junho de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS 

JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005378-96.2017.8.11.0015

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:

DROGARIA E FARMACIA ROSA DE JESUS LTDA - EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA Nos termos do 

despacho exarado no ID.( 13651773), remeti para publicação via DJE, 

expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO 

ATIVO para que, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar REQUERENDO O 

QUE ENTENDER DE DIREITO. Sinop/MT, 28 de junho de 2018. JADER DE 

SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007806-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDA PEREIRA SOUSA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007806-51.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GERALDA PEREIRA 

SOUSA Vistos etc. Proceda-se a baixa da restrição judicial lançada via 

sistema renajud no prontuário do veículo objeto da lide, conforme 

determinado na sentença de p. 01/03, id. 13437129. Na sequência, ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 28 de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002391-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI VANIL DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002391-24.2016.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: ARI VANIL DOS SANTOS Vistos etc. Pedido de buscas no 

sistema disponível por meio do infojud, visando localizar endereços da 

parte acionada. É o mínimo relatório. Decido. “As partes têm o direito de 

obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa”. “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve 

comportar-se de acordo com a boa-fé”. “Todos os sujeitos do processo 

devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 

decisão de mérito justa e efetiva”. “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência”. Dicção respectivamente dos arts. 4º, 5º, 6º e 

8º do CPC. Tem a ver com o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Magna 

Carta. Nesse sentido a jurisdição deve funcionar com efetividade e não 

mera chanceladora de formalidades inócuas ou preciosismos de antanho 

que militam contra referidos princípios, contando com a boa-fé e a 

colaboração das partes, a buscar uma decisão de mérito justa e efetiva. 

Assim é que no Livro I do processo de conhecimento, parte especial, art. 

319, § 1º, do CPC, existe a possibilidade desde a petição inicial de o 

acionante requerer diligências ao juiz necessárias a obtenção de 

informações relativas a nomes, prenomes, estado civil, existência de união 

estável, profissão, CPF ou CNPJ, e-mail, domicílio e principalmente, 

conforme a praxe, sendo a hipótese neste caso, o endereço das partes. 

Calha anotar que se aplicam subsidiariamente aos demais Livros do CPC 

as regras da parte geral e do processo de conhecimento (arts. 318 

parágrafo único e 771 paragrafo único do CPC). Nesse passo, a 

efetividade do processo demanda aproveitar todos os meios lícitos 

colocados à disposição das partes, de modo a simplificar e agilizar o 

levantamento de aludidos dados e a busca de bens aptos a satisfazer os 

interesses colocados em jogo. Destarte, não se revela mais condizente 

deixar de promover diligências no interesse das partes, da economia e da 

celeridade processual, visando cumprir o acesso a uma ordem jurídica 

justa (CF, art. 5º, inciso XXXV), além dos primados retrocitados. Portanto, 

se a parte não tem acesso a informações que levem ao paradeiro do 

adversário ou de seus bens, havendo instrumentos ágeis disponibilizados 

pela tecnologia da informática, é razoável que as pesquisas reclamadas 

sejam sem delongas efetivadas, a justificar o atendimento do postulado. 

Nesse sentido, a corroborar o entendimento seguem arestos ora 

compilados, com destaques em negrito e sublinhados: “PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BACENJUD. INFOJUD. 

DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NOVA 

PESQUISA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO AGRAVO. Não há a 

necessidade de se exigir do exequente o exaurimento de todas as 

diligências extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios 

firmados pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD) nem 

mesmo para constrição/localização de bens do devedor, quanto mais para 

a localização do endereço do executado”. (TRF 04ª R.; AG 

5024904-54.2017.404.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Vânia Hack de 

Almeida; Julg. 22/08/2017; DEJF 28/08/2017); “PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. BACENJUD. Com relação 

à utilização de sistemas informatizados colocados à disposição do 

Judiciário, como forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora 

ou busca de bens dos devedores em processos de execução, desde a 

nova redação do art. 655 do CPC/1973 foi retirada da utilização de 

sistemas tais como INFOJUD, RENAJUD ou BACENJUD seu caráter 

excepcional, na medida em que se constituem o meio por excelência para 

localização de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras, 

sendo que estes, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem 

de preferência dos bens penhoráveis. - Não há a necessidade de se 

exigir do exequente/demandante o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios firmados 

pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD) seja para a 

constrição/localização de bens do devedor, seja para a localização do 

endereço do executado/demandado (hipótese em que a pesquisa será 

limitada ao objeto específico). - Segundo a Súmula nº 881 do STJ, o 

transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento 

para a renovação da penhora on line, via Bacenjud”. (TRF 04ª R.; AG 

5008000-56.2017.404.0000; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Ricardo 

Teixeira do Valle Pereira; Julg. 30/05/2017; DEJF 05/06/2017) CPC, art. 

655). Isto posto, DEFIRO o pedido, de modo a determinar a realização das 

pesquisas no sistema infojud. A seguir, intime-se a parte requerente para 

se manifestar, no prazo de 05 dias, requerendo o que for de direito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 27 de junho de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012767-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO LUIZ KAISER (RÉU)

MARIANA MARCOLIN (RÉU)

 

INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA 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 a(s) POLO ATIVO para que, querendo e 

dentro do prazo de 5(cinco) dias, manifestar acerca do(s) Aviso(s) de 

Recebimento (AR)/Certidão do(a) Senhor(a) Oficial(a) de justiça que se 

encontra(m) nestes autos no(s) ID(s).( 13599379). Sinop/MT, 28 de junho 

de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004308-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA GABRIELA MATOS FERNANDES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO 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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002328-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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EDUARDO MARTINEZ LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA 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 a(s) POLO ATIVO para que querendo e no 

prazo de 15(quinze) dias, apresentar Impugnação à Contestação, que se 

encontra nestes autos no(s) ID(s).( 12973855). Sinop/MT, 28 de junho de 

2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002387-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NINO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRAULICA PAULISTA INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001398-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DEON (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 84,00 (oitenta e 

quatro 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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002120-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALCIONE LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA 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 a(s) POLO ATIVO para que querendo e no 

prazo de 15(quinze) dias, apresentar Impugnação à Contestação, que se 

encontra nestes autos no(s) ID(s).( 13484016). Sinop/MT, 28 de junho de 

2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004632-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LORENTINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004632-97.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOAO LORENTINO DOS 

SANTOS Vistos etc. Defiro o pedido de dilação de prazo de 30 dias 

requerido no ID nº 13700136. Encerrado o prazo, intime-se a parte autora 

para juntar a comprovação da mora, bem como dar seguimento ao feito em 

05 dias, pugnando o que entender de direito, sob pena de extinção por 

abandono. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop– MT, 26 de junho de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005637-57.2018.8.11.0015

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:

HUMBERTO EULAMPIO FERRO CERQUEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005637-57.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: HUMBERTO 

EULAMPIO FERRO CERQUEIRA Vistos etc. Apesar de cumprir a 

determinação de recolhimento de custa do ID de nº 13485296, deixou o 

autor de proceder com a devida comprovação da mora. Destarte, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 dias, apresente a comprovação 

da mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001850-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)
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DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1001850-20.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: 

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL EMBARGADO: LAVOURA 

COMERCIAL AGRICOLA LTDA Vistos etc. Defiro a redesignação da 

solenidade ora aprazada para o dia 30 de maio de 2018, às 16:00 horas, 

solicitado pela parte embargante, em razão da impossibilidade de seu 

comparecimento, conforme petição de Id. 13404431, e documentos de Id. 

13404440 e 13404446. Sendo assim, redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 04 de julho de 2018, às 14:30 horas, a ser conduzida por este 

magistrado. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 29 de maio de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013571-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UILMA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS BATISTA ALABARCES (REQUERIDO)

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013571-03.2017.8.11.0015. REQUERENTE: UILMA 

FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: JOSE MARCOS BATISTA 

ALABARCES, RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos 

etc. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 09 de julho de 2018, às 

14:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência para comparecer à solenidade. 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. No mais, à míngua de elementos 

cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a 

dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência judiciária 

reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. De outro lado, 

demonstrado tratar-se de relação consumerista, existindo alegações 

verossímeis, com aduções de falha na prestação dos serviços pela parte 

requerida, uma prova que não compete ao consumidor, diante de sua 

impossibilidade de fazer prova negativa, viável seja conferida a inversão 

do ônus da prova em favor da parte autora, que defiro. Logo, compete à 

parte requerida demonstrar os fatos desconstitutivos, modificativos ou 

impeditivos do direito da requerente. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

04 de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011241-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON JOSE VIEIRA FERREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011241-33.2017.8.11.0015. AUTOR: JOSE MENDES DA 

COSTA RÉU: WILSON JOSE VIEIRA FERREIRA Vistos etc. DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 09 de julho de 2018, às 15:00 horas, a 

ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá 

ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias 

de antecedência para comparecer à solenidade. 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. No mais, à míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 04 

de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012947-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI OAB - MT0013297S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012947-51.2017.8.11.0015. AUTOR: BIANCHI & 

BIANCHI LTDA - EPP RÉU: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Vistos etc. 

Pediu a parte autora subsidiariamente o parcelamento das custas 

processuais, pois não possui condições financeiras de provê-las, pela 

sua hipossuficiência momentânea, tendo inclusive sido deferido o 

processamento de sua recuperação judicial, consoante cópia da r. 

decisão de p. 01/07, id. 10842280. A propósito: “JUSTIÇA GRATUITA. 

DECLARAÇÃO DE POBREZA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO 

DEMONSTRADA NOS AUTOS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Art. 1º da Lei nº 7.115/1983 e art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950: presunção de veracidade da declaração de pobreza 

apresentada pelo postulante do benefício possui natureza juris tantum. 2. 

O magistrado pode indeferir a concessão do benefício se os fatos 

relatados ou os documentos acostados aos autos indicarem dissonância 

entre a declaração de pobreza apresentada e a disponibilidade financeira 

do postulante. Caso concreto em que é afastada a presunção de pobreza. 

3. Indeferimento da justiça gratuita mantida. 4. Hipótese de parcelamento 

das custas, tendo em vista impossibilidade momentânea do agravante de 

custeá-las de uma só vez, nos termos do art. 98º, § 6º, do CPC/2015. 4. 

Recurso parcialmente provido.” (AI 21037278220168260000 SP. 9ª 

Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 08/11/2016. Relator: 

Alexandre Lazzarini. Data de Publicação: 08/11/2016). Grifei. Portanto, 

defiro o pedido de parcelamento das custas processuais na forma 

pretendida, cujo pagamento deverá ser realizado em 06 parcelas mensais 

e sucessivas, devendo a 1.ª (primeira) ser paga até o dia 10 de junho de 

2018 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, sob pena de 

extinção. Desse modo, seguindo-se o rito processual, DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 09 de julho de 2018, às 16:00 horas, a ser 

conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser 

enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de 

antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima 

marcada. Deverá ser cientificada de que o seu silêncio implicará em 

revelia, cujos efeitos importarão em veracidade dos fatos articulados na 

exordial. 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 
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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. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 04 de 

junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011140-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

STELA MARIS BIAVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011140-93.2017.8.11.0015. AUTOR: STELA MARIS 

BIAVA RÉU: EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA Vistos etc. DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 09 de julho de 2018, às 17:00 horas, a 

ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá 

ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias 

de antecedência para comparecer à solenidade. 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. No mais, à míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 04 

de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004285-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO FERREIRA ADORNO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004285-64.2018.8.11.0015. AUTOR: EDINALDO 

FERREIRA ADORNO FILHO RÉU: CLARO S.A. Vistos etc. Ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

c/c pedido de tutela provisória de urgência ingressada por Edinaldo 

Ferreira Adorno Filho em desfavor de Claro S/A., para que seja retirado o 

nome do autor dos Cadastros de Proteção ao Crédito. 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. A parte promovente alega que nos meses de 

julho de 2017, solicitou junto à Cooperativa de Crédito SICREDI abertura de 

conta corrente, porém foi informado que não seria possível realizar a 

operação, uma vez que havia restrições negativas em seu nome. Nesse 

seguimento, alega que não possui qualquer divida, mas ao consultar os 

registros, foi informado de duas restrições em seu nome, promovidas pela 

empresa ora requerida. Interessado em resolver à pendenga a parte 

informa que tentou pela via administrativa resolver o conflito, mas não 

obteve êxito. Nessa conjuntura, a exclusão dos cadastros de 

inadimplentes 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 inclusão no cadastro de inadimplentes, 

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, esta caracterizado, ante a inclusão indevida nos 

cadastros de inadimplentes do nome do autor, o que carregam sérios 

gravames a dignidade do autor, haja vista que esse foi impedido de 

acessar o mercado de consumo. Portanto, a imediata exclusão do nome 

do autor dos referidos cadastros 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 com a imediata remoção do nome do autor dos cadastros de 

inadimplentes, no máximo em cinco dias, devendo a requerida informar a 

providência a este juízo. Cite-se a parte requerida, por carta com aviso de 

recebimento. Designo audiência de conciliação para o dia 16 de julho, às 

14:00 horas, a ser conduzida pelo conciliador do Cejusc. 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. Destarte, trata-se de relação 

consumerista, existindo alegações verossímeis de cobranças 

injustificadas, em razão da possível inclusão indevida nos cadastros de 

proteção ao crédito, uma prova que não compete ao consumidor, diante de 

sua impossibilidade de fazer prova negativa, viável seja conferida a 

inversão do ônus da prova em favor do requerente, que defiro. Logo, 

compete à parte requerida demonstrar os fatos desconstitutivos, 

modificativos ou impeditivos do direito da requerente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004610-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOREIRA DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR LEITE PEREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004610-39.2018.8.11.0015. AUTOR: MOREIRA DA 

SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA RÉU: WALDEMAR 

LEITE PEREIRA Vistos etc. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 16 

de julho de 2018, às 15:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência para 

comparecer à solenidade. 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de junho de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010644-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010644-64.2017.8.11.0015. AUTOR: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING 

Vistos etc. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 16 de julho de 

2018, às 16:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para 

onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida 

com pelo menos 20 dias de antecedência para comparecer à solenidade. 

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. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 06 

de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005741-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANETE SCHMITZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALLANY BRANDAO DOS SANTOS OAB - MT0019011A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005741-49.2018.8.11.0015. AUTOR: ELISANETE 

SCHMITZ RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos etc. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 16 

de julho de 2018, às 17:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência para 

comparecer à solenidade. 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. No mais, à 

míngua de elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por 

justiça gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 11 de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000811-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DUTRA BARRETOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000811-85.2018.8.11.0015. AUTOR: WILLIAN DUTRA 

BARRETOS RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 23 de julho de 2018, às 13:00 horas, a ser 

conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser 

enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de 

antecedência para comparecer à solenidade. 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. Nesse seguimento, por tratar-se de 

relação consumerista, existindo alegações verossímeis, de não ser 

legitimas as cobranças, uma vez que fere os princípios básicos do 

consumidos elencados no art. 6º do CDC, todavia, a prova não compete 

ao consumidor, diante de sua impossibilidade de fazer prova negativa, 

viável seja conferida a inversão do ônus da prova em favor do 

requerente, que defiro. Logo, compete à parte requerida demonstrar os 

fatos desconstitutivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

requerente. Ademais, defiro, com fundamento no artigo 98 do CPC, os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados. Por fim, Nada impede, contudo, pelo 

contrário, recomenda que eventuais interessados, mormente a parte 

adversa, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente em impugnação específica (LAJ, art. 4.°, 

§ 2.°). Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 07 de junho de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000513-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GARCAO SOBRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DOS SANTOS CARVALHO OAB - MT21804/O (ADVOGADO)

LEANDRO OLIVEIRA KAISER OAB - MT16513/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1000513-93.2018.8.11.0015. AUTOR: 

ANTONIO JOSE GARCAO SOBRAL RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Pretensão declaratória de 

inexistência de débito, c/c indenizatória por danos morais, aviada por 

Antônio José Garção Sobral em face de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A., ambos qualificados, com pedido de tutela de 

urgência para não interromper o fornecimento de energia elétrica da 

unidade consumidora nº 485952-6 e não incluir seu nome em cadastros 

negativadores do crédito, Serasa e SPC pelo questionado débito no valor 

de R$ 19.163,60, sem data de vencimento, que segundo ele, não é devido. 

Revelado que foi surpreendido com uma notificação, remetida pela 

requerida, informando que na unidade consumidora citada acima, 

pertencente ao seu imóvel, foram encontradas irregularidades que, 

apuradas, chegou ao montante de R$ 19.163,60, representado pela fatura 

de Id. 11492439, a qual, não sendo paga, acarretaria a suspensão dos 

serviços de energia elétrica e certamente na inclusão de seu nome nos 

órgãos de cadastros restritivos de crédito. Narrado que tentou solucionar 

a pendenga amistosamente na via administrativa com a requerida, sem 

êxito. Encerrando, disse temer a suspenção do fornecimento de energia e 

a inserção de seu nome nos cadastros de maus pagadores, razão de 

buscar a tutela jurisdicional, sobretudo a de urgência, para ver protegido 

seu direito. É o relatório. Decido a pretensão antecipatória de tutela. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito é cabível desde que haja 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, 

caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 
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cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de 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”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade a audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Calha assentar que 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. Nesse passo, de acordo com a 

documentação coligida na inicial, embora seja reconhecido o valor 

discrepante informado na exordial, a parte requerente não se preocupou 

em produzir provas a seu favor, a exemplo, demonstrar a real média de 

consumo pretérita, posto que teria esses dados facilmente colacionando 

contas pagas ou até mesmo solicitando um extrato de consumo na própria 

concessionária. Esses simples documentos poderiam dar direcionamento 

a este juízo, para que reconhecesse verossímeis suas alegações. 

Apenas comprovou que está prestes a ser cobrado por débito, que diz 

ser alto, mas não demonstrou que pagasse a menor. Claro que dito 

consumo não seria só do próprio mês, pois argumentado ser uma 

retroação dos últimos 03 anos, mas não deixa de informar cobrança por 

enquanto bastante diversa da realidade observada na unidade 

consumidora que deve ser melhor esclarecida para merecer seu 

adimplemento, a justificar, pelo menos neste momento ainda incipiente do 

feito, a necessidade de atender o pleito liminar. Nesse sentido, a prova 

material acostada nos autos ainda é escassa. De plano, não há de 

identificar as abusividades relatadas. Por obvio, não há de ser deferido 

também o requerimento tocante a abstenção de por o nome do requerente 

nos cadastros restritivos de crédito, posto que o inadimplemento das 

parcelas dará direito a parte requerida de fazê-lo. No mais, inexistem 

quaisquer ameaças neste sentido. Portanto, ausente à probabilidade de 

que, com os elementos de prova angariados, venha a sagrar-se 

vencedora, ao final, da demanda, o indeferimento do pedido é medida 

imperativa De outro modo, havendo postulação a qualquer tempo, no curso 

da lide, levantados elementos de convicção suficientes, poderá ser 

reapreciado o pedido de antecipação de tutela. Posto isto, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela. Não detectados os requisitos legais 

previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 30 de julho de 2018, às 15:00 horas, a 

ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde os autos deverão 

ser enviados em tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias 

de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima 

marcada. Deverá ser cientificada de que o seu silêncio implicará em 

revelia, cujos efeitos importarão em veracidade dos fatos articulados na 

exordial. 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.°, 8.º 

e 9.°, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 19 

de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004439-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AILTON DA SILVA ROMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ROMAO OAB - MT22001/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004439-82.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE 

AILTON DA SILVA ROMAO REQUERIDO: TIM CELULAR 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 13149147. 

Posto isto, redesigno-a para o dia 30 de julho de 2018, às 16:00 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013413-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DERLI INES BIONDO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON PAULO VARGAS OAB - MT15997/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1013413-45.2017.8.11.0015. REQUERENTE: 

DERLI INES BIONDO LOPES DOS SANTOS REQUERIDO: FASIPE CENTRO 

EDUCACIONAL LTDA - ME Vistos etc. Ação de obrigação de fazer, com 

pedido de antecipação de tutela, c/c pedido de indenização por danos 

morais e materiais, proposta por Derli Inês Biondo Lopes dos Santos em 

face de Faculdade de Sinop - Fasipe, ambos qualificados. Relatado ter 

firmado que é profissional da educação, se matriculou e cursou com êxito, 

no período de julho de 2004 a fevereiro de 2006, o curso de 

pós-graduação em psicopedagogia prestado pela requerida. Ao término do 

referido curso, teria recebido apenas o seu histórico de notas e uma cópia 

simples do Certificado de Conclusão de Curso. A via original do Certificado 

lhe foi negada, sob a alegação de que a autora estaria com débitos 

perante a faculdade, que somente após a quitação a entrega do 

Certificado seria realizada. Alegado que está desempregada, com 

dificuldades financeiras, e sem o referido documento a sua recolocação 

no mercado de trabalho, se torna ainda mais difícil. Isto acaba por dificultar 

também que a autora busque meios para cumprir com suas obrigações 

financeiras, inclusive aquelas que são apontadas pela requerida. Intimada 

a emendar a inicial, o fez em Id, juntado a declaração de hipossuficiência. 

É o relatório. Decido. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito é 

cabível desde que, haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de 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”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência. A tutela de urgência recomenda cautela, 

inclusive não se descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser 

dispensada se constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for 

de natureza antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil 
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do processo (cautelar), não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante 

instituto. No caso sub examine a parte autora pleiteia, em antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, que o requerido seja forçado a entregar o 

diploma de conclusão de curso. A legislação vigente, qual seja, o art. 6.° 

da Lei n.° 9.879/1999, dispõe sobre a impossibilidade de retenção de 

documentos estudantis, conforme o presente caso, devendo a empresa 

promovida buscar em ação adequada a cobrança de eventuais débitos 

que haja em nome da parte requerente. Segue a transcrição: Art. 6.° São 

proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos 

escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas 

por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, 

às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa 

do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso 

a inadimplência perdure por mais de noventa dias. Destarte diante da 

previsão acima descrita, é vedado a instituição de ensino reter documento 

ou recusar-se a fornecer certificado de conclusão de curso a aluno que 

estiver em débito com o pagamento de seus encargos escolares, 

sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e 

administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e 

com os arts. 177 e 476 do Código Civil. Na relação entre o aluno e a 

respectiva faculdade privada, configura-se um contrato de consumo em 

que existem direitos e deveres para ambas as partes. Além disso, sob a 

tutela constitucional, o ensino é livre à iniciativa privada, atendendo-se o 

cumprimento das normas gerais de educação, nos termos do art. 209, 

inciso I, da CF/1988. Nesse sentido, os seguintes arestos compilados 

(destacados): “ CIVIL. CONSUMIDOR. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO 

CÍVEL. RETENÇÃO DOLOSA DE DOCUMENTO ESTUDANTIL. CERTIFICADO 

DE CONCLUSÃO DE CURSO E DIPLOMA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL DE 

ACESSO AO ENSINO. EMISSÃO DEVIDA. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DO 

DISPOSTO NA LEI Nº 9.870 /1999. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. Diante dos dispositivos legais e entendimentos 

jurisprudenciais colacionados à decisão , ratifica-se a fundamentação 

adotada pelo juízo a quo. 2. Na relação entre o aluno e a respectiva 

instituição de ensino, configura-se um contrato de consumo em que 

existem direitos e deveres para ambas as partes. Além disso, sob tutela 

constitucional, o ensino é livre à iniciativa privada, atendendo-se o 

cumprimento das normas gerais de educação, nos termos do art. 209 , I , 

CF/88 . 3. Em regra, diante da previsão do artigo 6º da Lei Federal nº 9870 

/99, é vedado à instituição de ensino reter documento ou recusar-se a 

fornecer certificado de conclusão de curso ou emissão de diploma a aluno 

que estiver em débito com o pagamento de seus encargos escolares, 

sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e 

administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor , e 

com os arts. 177 e 476 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência 

perdure por mais de noventa dias. A empresa deve lançar mão das ações 

e meios legais hábeis à cobrança dos possíveis débitos existentes em 

nome do aluno. 4. "A exegese dos dispositivos legais supramencionados 

revela a proibição da aplicação de penalidades pedagógicas, tais como a 

suspensão de provas escolares ou retenção de documentos escolares, 

inclusive, para efeitos de transferência para outra instituição de ensino, 

em decorrência do inadimplemento das mensalidades escolares. TJ-CE - 

00117322120098060001 CE 0011732-21.2009.8.06.0001 (TJ-CE). Data de 

publicação: 21/03/2018. “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 

RETENÇÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO POR 

INADIMPLÊNCIA ATRIBUÍDA A ALUNO.IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. 

PEDIDO NÃO ACOLHIDO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA ENTREGA DO 

RESPECTIVO CERTIFICADO. CABIMENTO.RECURSO (1), INTERPOSTO 

PELO AUTOR, CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO (2), 

INTERPOSTO PELA UNIVERDADE DE LONDRINA, CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. A instituição de ensino não pode se recusar a entregar o 

diploma de conclusão de curso a aluno, por motivo de inadimplência, nos 

termos do art. 6º da Lei 9.870 /99. Precedente do STJ. 2. A mencionada 

recusa na entrega de documentos escolares, por si só, não é capaz de 

gerar danos de ordem moral, sobremodo quando inexiste prova de algum 

prejuízo extrapatrimonial gerado ao estudante. Entendimento em sentido 

contrário estaria inclusive a premiar a confessada inadimplência por parte 

do aluno.3. Não havendo qualquer justificativa fática ou legal, não se 

afigura razoável denegar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

para imediata entrega do diploma ao estudante que cola grau em instituição 

de ensino. Ordem concedida, sob pena de multa diária.Vista, relatada e 

discutida a matéria destes autos de Apelações Cíveis nº 1.241.766-4, da 

1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca da Região 

Metropolitana de Londrina, nos quais figuram, como apelante (1), DANILO 

MEN DE OLIVEIRA, como apelante (2), UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA, e como apelados, OS MESMOS E INSTITUTO DE TECNOLOGIA 

E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ITEDES.I - (TJPR - 6ª C.Cível - AC - 

1241766-4 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - 

Rel.: Carlos Eduardo Andersen Espínola - Unânime - - J. 29.09.2015). 

Portanto, a instituição de ensono dispõe de outro meios legais para 

receber o que lhe é devido, sendo a retenção do diploma uma prática 

ilegal. De outra via, consubstancia a urgência reclamada, visto a tentativa 

da parte autora em ingressar em mercado de trabalho, oferecendo mão de 

obra qualificada, uma vez que se capacitou para tanto. O próprio trabalho 

lhe ajudará a quitar os débitos, inclusive as pendencias articuladas pela 

parte requerida. Posto isto, atendidos os requisitos do art. 300 do Código 

de Processo Civil, hei por bem DEFERIR o pedido de antecipação de tutela, 

para DETERMINAR à demandada que proceda a imediata entrega do 

diploma de conclusão de curso em sua via original, pertencente à autora, 

no máximo em 05 dias, informando a providência a este juízo no prazo da 

contestação, sob pena de astreintes serem arbitrados em seu desfavor. 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 06 de agosto de 2018, às 

17:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde os 

autos deverão ser enviados em tempo. Cite-se a parte requerida com pelo 

menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Deverá ser cientificada de que o seu silêncio 

implicará em revelia, cujos efeitos importarão em veracidade dos fatos 

articulados na exordial. 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.°, 8.º e 9.°, do Código de Processo Civil. No 

mais, à míngua de elementos cognitivos razoáveis que infirmem a 

postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais acurada 

quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece evidente ser 

caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto pela Lei 

Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, a 

defiro. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 21 

de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000139-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000139-48.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: SERGIO DA SILVA 

CAMIANSKI Vistos etc. DEFIRO o pedido de suspensão do processo 

suscitado à p. 183, pelo prazo de 120 dias, respeitadas e cumpridas pela 

parte exequente as regras dispostas no art. 313, inciso II, e § 1.° a 5.°, do 

CPC. Encerrado o prazo manifeste-se a parte exequente pugnando o que 

entender de direito, em 05 dias. Intimem-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: 1000279-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR LOPES (AUTOR)

MIRAI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TYAGO COSTA BARROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000279-82.2016.8.11.0015. AUTOR: HEITOR LOPES, 

MIRAI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA RÉU: TYAGO COSTA BARROS 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para dar seguimento ao feito em 05 

dias, pugnando o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 

20 de junho de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009930-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CAPELARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO LUIZ KAISER OAB - MT0016254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA DE MOURA SOLER CARLOTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO APARECIDO DE SOUZA OAB - PR82167 (ADVOGADO)

 

Certidão de Tempestividade Certifico que a contestação ID n. 10840957 é 

tempestiva, assim intime-se a parte autora para, no prazo legal, querendo, 

apresente impugnação. SINOP, 21 de junho de 2018 LIVIA FURQUIM 

RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002521-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GUENDA OAB - SP101856 (ADVOGADO)

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON VIEIRA COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007501-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAL CRUZ DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

pertinência ou requerendo o julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000089-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ MEINERZ (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca do cumprimento do acordo, requerendo o que 

entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 205143 Nr: 7099-08.2014.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR SANTOS MONT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. A ação de usucapião não tem como requisito as exigências 

indevidas apresentadas pela União na última petição de p. 64/65, 

anteriormente requeridas as p. 47/48 e 50/53. Mais de três anos e meio 

que a prestação jurisdicional está emperrada por essa renitência da União 

em simplesmente manifestar se tem ou não interesse na causa. Este juízo 

e nem a parte há de funcionar como asseclas da União em diligência que 

lhe compete. Permanecer sentado em berço esplêndido e exigir 

providências que fogem da alçada da parte e do juízo é aproximar-se da 

litigância de má-fé. Portanto, sem respaldo legal, indefiro os pedidos 

mencionados, concedendo o prazo de 05 dias para União se manifestar. 

Caso contrário, conclusos para sentença, vez que essa é a única 

providência pendente para análise do meritum causae. Intimem-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 267530 Nr: 8083-21.2016.811.0015

 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: MARILUZA DE SOUSA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISON LEANDRO DE ARAÚJO - 

OAB:OAB/MT 16662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de julho de 

2018, às 16:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para 

onde os autos deverão ser enviados em tempo. Cite-se a parte requerida 

com pelo menos 20 dias de antecedência para comparecer à solenidade. 

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. Não havendo o acordo, o prazo de 15 

dias para a parte acionada se defender contar-se-á da data da referida 

audiência, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos implicarão em veracidade dos fatos 

articulados na exordial (CPC, arts. 335/342 e 344). Se alegadas matérias 
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mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados documentos com a 

defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 dias. Não havendo 

contestação, conclusos. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a 

gratuidade de Justiça, posto que demonstrada, a priori, sua 

hipossuficiência financeira, consoante petição de p. 28 e documentos de 

p. 29/35, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, 

pelo contrário, recomenda que eventuais interessados, mormente a parte 

adversa, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente em impugnação específica (LAJ, art. 4.°, 

§ 2.°). Intime-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 79558 Nr: 7846-36.2006.811.0015

 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: JOSE HAMILTON RIBEIRO DA LUZ & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR COSTA, CLAUDENICE APARECIDA 

LEITE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Defiro o pedido de p. 125, devendo ser procedida a intimação 

pessoal da parte requerida no endereço fornecido à p. 125, para 

querendo, no prazo de 05 dias, comprovar o cumprimento do acordo. Não 

sendo comprovado o cumprimento do acordo, expeça-se mandado de 

reintegração de posse em favor do autor concedido pela sentença de p. 

26/27, conferindo antes prazo de 15 dias, para desocupação voluntária. 

Intimem-se. Cumpra-se."

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005050-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NASCIMENTO HENDGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NASCIMENTO HENDGES OAB - PR56377 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIMOR FEDATO (REQUERIDO)

 

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 do mandado de citação, 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/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 Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006202-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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 do mandado de citação, 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/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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011357-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEIZA BATISTA LIMA DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

 

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 do mandado de citação, no 

Bairro Jardim Maringá II, 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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011521-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRINYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAERCIO TRISTAO OAB - SP53920 (ADVOGADO)

CRISTIANE MADALENA TRISTAO TEMPONE OAB - SP172320 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI OLIVEIRA RODRIGUES COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

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 do mandado de citação, no 

Bairro Jardim Botânico, 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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011563-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR GIMENES DA SILVA (EXECUTADO)

 

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 do mandado de citação, no 

Bairro Jardim Lisboa, 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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011725-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

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 do mandado de citação, no 

Bairro Setor Comercial, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência/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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011796-50.2017.8.11.0015

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:

LUZIVALDO PIRES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

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 do mandado de citação, no 

Bairro - Centro, 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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012211-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B V INCORPORACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JOVELINO COSTA (EXECUTADO)

 

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 do mandado de citação, no 

Bairro Viena, 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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003115-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE ROBSON DA ROSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO AUTOS: 1003115-28.2016.8.11.0015 Certifico conforme 

autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para que no 

prazo de 05 (cinco) dias efetue o depósito da diligência do oficial de 

justiça sendo que a referida GUIA encontra-se disponível no site do TJ/MT; 

após enviar comprovante para posterior expedição de mandado conforme 

decisão id.12252125. Sinop-MT, 28 de junho de 2018 Luzimeiry Tomaz 

Nazário Gestora Judicial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 89470 Nr: 6831-95.2007.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DOS SANTOS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171.045 - SP, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

da parte final da decisão proferida às fls. 101 (...) Diante disso, indefiro o 

pedido de suspensão do processo formulado pela autora em 28.7.2017 (f. 

99), facultando-lhe, em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual 

interesse na conversão da ação.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 155795 Nr: 2964-55.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO MARIN JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO NETO SILVA - 

OAB:8831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADECLECY FERREIRA 

MARQUES JUNIOR - OAB:MT - 4.105/O, SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifico que o pedido de reiteração da penhora 

“online” (fl. 76) merece acolhimento, uma vez que o artigo 835 do Código 

de Processo Civil, indica preferencialmente o dinheiro para fins de 

penhora.

2. Ademais, vislumbra-se que o lapso temporal decorrido desde as 

diligências realizadas junto ao Sistema Bancejud (fls. 56/57), qual seja, 

22.08.2016, se mostra razoável para que seja realizada nova tentativa de 

constrição de ativos financeiros. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - BACENJUD - REITERAÇÃO DO 

PEDIDO - POSSIBILIDADE. 1. É possível a reiteração do pedido de penhora 

via BACENJUD, ante os resultados anteriores infrutíferos, desde que 

observado o princípio da razoabilidade. Precedentes. 2. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1328067 RS 2012/0120242-4, Relator: Ministra 

ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 11/04/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2013).

3. Posto isso, DEFIRO o pedido de penhora “online” via Sistema 

BACENJUD.

4. Por conseguinte, determino que o processo permaneça em gabinete até 

que seja respondida pelas instituições bancárias a solicitação 

encaminhada por este Juízo.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 71407 Nr: 144-39.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELI VIDROS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

GREEN AUTOMÓVEIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:MT-11.047, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138436, DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - OAB:8195-A/MT, MAIZA 

EMANUELY DALAZEM PEREIRA - OAB:MT 15.342

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT T, que INTIMO a parte autora para, no prazo de 05 
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dias, se manifestar acerca da petição de f. 1.181 dos autos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002790-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIND DOS TRAB NA IND DA CONST MOB REG NORTE DO EST MT 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA DE ARAUJO DANTAS HENKES OAB - MT14188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002790-53.2016.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Considerando a composição amigável entre as 

partes, com fulcro no artigo 840 do Código Civil, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO 

formulado nos autos (ID. 7357498). 2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 3. Ficam dispensadas 

eventuais custas remanescentes, nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC. 

Honorários advocatícios nos termos do acordo. 4. P.R.I.C. Após as 

providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 28 de junho de 2018. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010484-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITACIARA MOTORS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010484-39.2017.8.11.0015. AUTOR: BANCO 

BRADESCO S.A. RÉU: ITACIARA MOTORS LTDA Vistos, etc... Cite-se a ré 

para integrar a relação processual. Designo audiência de conciliação para 

o dia 08/08/2018, às 16:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do 

Fórum desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da 

multa do art. 334, § 8º do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que 

observe o disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de 

uma sessão de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do 

prazo de dois meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a 

(s) audiência (s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo 

acordo, a ré deverá 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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013729-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013729-58.2017.8.11.0015. REQUERENTE: COMETA 

SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA REQUERIDO: MARCOS ROMÉRIO 

CARLOS SOBRINHO Vistos, etc. Defiro a emenda à inicial ID 11218699. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência 

que Cometa Serviços de Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda move 

contra Marcos Romerio Carlos Sobrinho. Aduz a autora que vendeu um 

veículo Creta ao requerido pelo valor de R$ 100.590,00, que seria pago 

mediante a entrega de um veículo Hyundai IX35 2014/2015 pelo valor de 

R$ 68.000,00, e R$ 70.000,00 financiados pelo Banco Santander. Alega 

que o veículo IX35 estava financiado e possuía um saldo devedor de R$ 

37.410,00, valor que foi devolvido ao requerido para que este quitasse o 

financiamento do referido veículo, o que não ocorreu até a presente data, 

razão pela qual busca a tutela deste juízo. É o relato do necessário. 

DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a autora não instruiu a inicial 

com o contrato de compra e venda entabulado entre as partes. Os únicos 

documentos que instruíram a inicial são os de ID 11201224 e ID 11201234, 

que nada mais são do que uma solicitação realizada pelo requerido de 

devolução “referente à pagamento VEÌCULO NOVO”, do valor de R$ 

37.410,00, e o respectivo comprovante de transferência. Ocorre que tais 

documentos, isoladamente, não comprovam a versão narrada na inicial, 

até porque, como dito, não foi juntado aos autos o contrato de compra e 

venda entabulado entre as partes, nem o documento dos veículos 

negociados e nem o extrato do financiamento do IX35, além de os “prints” 

constantes na exordial estarem quase que ilegíveis. Pelo exposto, uma 

vez ausentes os requisitos autorizadores da medida, eis que a inicial não 

foi devidamente instruída, indefiro o pedido de tutela de urgência. Por 

oportuno, saliento que o pedido poderá ser novamente realizado, a 

qualquer tempo, desde que devidamente fundamentado e instruído com os 

documentos indispensáveis acima indicados. Cite-se o réu para integrar a 

relação processual. Designo audiência de conciliação para o dia 

08/08/2018, às 17:00 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009827-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERALDO TITICO DA SILVA OAB - 266.470.525-34 (REPRESENTANTE)

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT0018677A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERIDO)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada da autora Drª AUDINEY RODRIGUES FERNANDES para 

que no prazo de quinze (15) dias comprove, objetivamente, sua 

incapacidade econômica para arcar com as custas processuais, sob pena 

de indeferimento da justiça gratuita. E ainda, emende a inicial atribuindo 

novo valor a causa, o qual deverá observar o disposto no art. 292, V do 

CPC, bem como cumpra o disposto no art. 319, VII do CPC, manifestando o 

seu interesse ou não na audiência de conciliação, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 200620 Nr: 3261-57.2014.811.0015

 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 SANTANDER (BRASIL) S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEREZA PALMIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406-A, MAURICIO IZZO LOSCO - OAB:148.562/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA 

para que no prazo de cinco dias diga se o acordo foi efetivamente 

cumprido, sob pena de extinção da fase de cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 227188 Nr: 3970-58.2015.811.0015

 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: FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASA NORTE AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE MARIN - OAB:141662/SP, 

RENATO NARDINI MAZETO - OAB:OAB/SP 237.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor Dra. DENISE MARIN para que promova os 

atos que lhe compete nos autos da carta precatória nº 

37526-36.2016.811.0041, a qual foi redistribuida ao juízo da 10ª Vara Cível 

da Comarca de Cuiaba - MT, conforme informações de fls. 93/99 dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 220542 Nr: 18740-90.2014.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY MACIEL COSTA, GECI MACIEL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS para que 

requeira a citação por edital no prazo de cinco dias, visto que restou 

negativo o mandado de de citação fls. 95/96 e a carta de citação de fls. 

97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 175686 Nr: 11308-88.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO NATAL FRANCESCATTO, ELISÂNGELA 

FRANCESCATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DA SILVA PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDINÉIA APARECIDA 

FERNANDES - OAB:9687/MT, SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS 

DE MIRANDA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA PÚBL.

 Intimar a advogada do credor Dra. SILVIA RYBA DE OLIVEIRA para que 

dê prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito em 

cinco dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 220843 Nr: 163-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO COPANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELI - OAB:4254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do Exequente Dr. GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI para que no prazo de 10 (dez) dias efetue o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do 

mandado de citação, no Jardim das Primaveras, devendo para tanto retirar 

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) 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.: 193058 Nr: 14785-85.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEDILAINE APARECIDA DOROSO BUOSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:16.217-E, JOÃO PAULO CURIA PEREIRA - OAB:21501/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN BUOSI FRANCISCO - 

OAB:16883

 Intimar o advogado do Exequente Dr. ALLAN CARLOS SCHIMIDT para que 

no prazo de 10 (dez) dias efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de penhora, 

remoção e intimação, sendo 3 (três) diligências no Residencial Florença, 

devendo para tanto retirar 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) 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.: 261038 Nr: 4304-58.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERI PRUDENTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RICARDO BOSSA - 

OAB:OAB/MT 16.232

 Intimar o advogado da autora Dr. DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO para que dê prosseguimento ao feito manifestando-se sobre a 

petição e comprovante de depósitos de fls. 74/79 e 83/91, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 274721 Nr: 12914-15.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENI CRISTINA DE SOUZA VOLPI – ME, 

CARLOS ALBERTO VOLPI, LENI CRISTINA DE SOUZA VOLPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do credor Dr. MAURO PAULO GALERA MARI para que 

no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste e requeira o que entender de 

direito acerca da certidão e auto de penhora lavrados pelo(a) Sr. Oficial de 

Justiça às fls.68/70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 123243 Nr: 2419-19.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - 

ME, DEISE SIMONE DINARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875
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 Intimar o advogado do credor Dr. LUCIANO BOABAID BERTAZZO para 

que no prazo de cinco dias, se manifeste e requeira o que entender de 

direito acerca da certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls.120, 

que poderá ser acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br, 

devendo no mesmo prazo indicar bens passiveis de penhora, bem como, 

cumprir o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, sob pena de o processo 

permanecer no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 9417 Nr: 269-85.1998.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SOARES & SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - OAB:4635, MÁRIO 

APARECIDO LEITE C. PRATES - OAB:4652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. JACKSON MARIO DE SOUZA para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 170211 Nr: 5268-90.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO AMÉLIO GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ARCANJO DE NOVAES, ELVIRA 

CHAVES DE NOVAIS, JOÃO LUIZ TAGLIEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Processo nº 5268-90.2012

Vistos, etc.

Intime-se o exequente para que traga aos autos a matrícula atualizada do 

imóvel que pretende penhorar no prazo de cinco dias.

Estando o imóvel em nome dos devedores, defiro o pedido da sua 

penhora, mediante termo nos autos, nos moldes do art. 845, § 1, do C.P.C, 

devendo o exequente, para conhecimento de terceiros, proceder como 

determina o art. 844 do referido diploma.

Efetivada a penhora sobre o imóvel, intime-se o executado e seu cônjuge, 

se casado for.

Avalie-se o imóvel.

Com a avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo 

de 5 dias.

Havendo concordância com a avaliação ou não havendo manifestação, 

intime-se a exequente para que requeira a adjudicação, alienação em 

hasta publica, ou a venda particular do imóvel penhorado, caso contrário 

façam-me os autos cls. para deliberação.

Caso o imóvel seja objeto de contrato de compromisso de compra e venda 

celebrado com a Colonizadora Sinop e esteja em nome desta, oficie-a para 

que traga aos autos o respectivo contrato em cinco dias, e sendo o imóvel 

de propriedade dos devedores, cumpra-se a decisão supra.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 255305 Nr: 1018-72.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOZART RODRIGO PERTUZZATTI, SAMARA SAGGIN 

PERTUZZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROVANI JULIO MARCINIAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 Processo nº 1018-72.2016

Vistos, etc...

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 

dez dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo 

digam sobre a possibilidade de conciliação.

 Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho 

saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 255322 Nr: 1024-79.2016.811.0015

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOZART RODRIGO PERTUZZATTI, SAMARA SAGGIN 

PERTUZZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROVANI JULIO MARCINIAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 Processo nº 1024-79.2016

Vistos, etc.

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação nos autos em 

apenso.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 130762 Nr: 9978-27.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DE LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:16.217-E, SILVIA HELENA SCHIMIDT - OAB:12.639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9978-27.2010

Vistos, etc...

Expeça-se o competente alvará de levantamento do valor depositado às 

fls. 43, na forma como requerida às fls. 50.

Intime-se o executado para que cumpra o disposto na sentença proferida 

nestes autos, fls. 31/34, na forma como requerida às fls. 48/53, sob pena 

de aplicação da multa de 10% sobre o valor da condenação e mais 

honorários de segunda fase.

Fica o devedor advertido de que transcorrido o prazo acima fixado sem o 

adimplemento da obrigação, inicia-se o prazo de 15 dias para a 

apresentação da impugnação ao cumprimento da sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação, art. 525 do CPC.

Em caso de pagamento, façam-me os autos cls. para extinção, caso 

contrário, expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para a garantia da dívida, art. 

523, § 3º do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 177419 Nr: 13216-83.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNYPOWER AGROINDUSTRIAL CORREIAS E 

MANGUEIRAS LTDA - EPP
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÍCONE INDÚSTRIA DE CONCRETO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CORRÊA 

CRESPI - OAB:PR-36.647, PATRICIA AYUB DA COSTA LIGMANOVSKI - 

OAB:PR-40.037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 Processo nº 13216-83.2012

Vistos, etc...

 Defiro o pedido de fls. 128, e consequentemente designo o dia 

05/09/2018, às 15:30 horas, data para realização da audiência de tentativa 

de conciliação, à qual deverão comparecer as partes e/ou seus 

procuradores com poderes para transigir.

 Não sendo obtida a conciliação, intime-se a Exequente para que dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito no prazo 

de cinco dias, sob pena de arquivamento, e não havendo manifestação, 

intime-se pessoalmente o representante legal da Exequente, consignando 

as mesmas advertências.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 96342 Nr: 3365-59.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SILVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TIMMERMANS NEVES - 

OAB:SC 30.771, CELSO ALMEIDA DA SILVA - OAB:5952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZBIGEV ANTONIO BORCHERT - 

OAB:3936-A-MS

 Processo nº 3365-59.2008

Vistos, etc...

Intime-se o executado para que cumpra a sentença proferida nestes 

autos, fls. 101/105, na forma como requerida às fls. 111/112, sob pena de 

aplicação da 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.

 Com ou sem pagamento, façam-me os autos cls. para deliberação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 115293 Nr: 7985-80.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - 

ME, DEISE SIMONE DINARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875

 Processo nº 341/2009

Vistos, etc.

Intimem-se as executadas para que indiquem a exata localização onde se 

situa o imóvel matriculado sob o nº 25.716 do CRI de Sinop, fls. 57, no 

prazo de cinco dias, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00.

Com a resposta, expeça-se o competente mandado de constatação na 

forma como determinada às fls. 137.

Quedando-se inerte, intime-se o exequente para que dê prosseguimento 

ao feito em cinco dias, sob pena de extinção, e não havendo 

manifestação, intime-se pessoalmente o seu representante legal, 

consignando a mesma advertência.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 221959 Nr: 841-45.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROVANI JULIO MARCINIAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOZART RODRIGO PERTUZZATTI, SAMARA 

SAGGIN PERTUZZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4.722 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARVIN KRAUSPENHAR 

JUNIOR - OAB:9061-B-MT

 Processo nº 841-45.2015

Vistos, etc...

Defiro a penhora do imóvel indicado pelo exequente às fls. 63/70, mediante 

termo nos autos, nos moldes do art. 845, § 1, do C.P.C, devendo a 

exequente, para conhecimento de terceiros, proceder como determina o 

art. 844 do referido diploma.

Efetivada a penhora sobre o imóvel, intime-se o executado e seu cônjuge, 

se casado for.

Avalie-se o imóvel.

Com a avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo 

de 5 dias.

Havendo concordância com a avaliação ou não havendo manifestação, 

intime-se a exequente para que requeira a adjudicação, alienação em 

hasta publica, ou a venda particular do imóvel penhorado, caso contrário 

façam-me os autos cls. para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 222163 Nr: 956-66.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTEKA COMERCIO DE PORTOES 

ELETRONICOS EIRELI ME, JULIANA TAQUES MOREIRA, DORAMIR 

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:

 Processo nº 956-66.2015

Vistos, etc...

Por petição de fls. 82, a Exequente requereu o prosseguimento da a ação, 

tendo em vista que os Executados descumpriram o acordo celebrado às 

fls. 60/66.

Deste modo, intimem-se os Executados para que, no prazo de cinco dias, 

cumpra o acordo de fls. 60/66, na forma como requerida às fls. 82, sob 

pena de prosseguimento da execução.

 Não havendo manifestação, expeça-se o competente mandado de 

penhora, remoção e avaliação de tantos bens quantos bastem para 

garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se a 

exequente para que indique bens passiveis de penhora.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO
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JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 163370 Nr: 11266-73.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO CELSO TESCHIMA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT, PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 Processo nº 11266-73.2011

Vistos, etc...

Intime-se o Exequente para que dê prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, e 

não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal 

do Exequente, consignando as mesmas advertências.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 227668 Nr: 4237-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FERNANDA JULIO - 

OAB:OAB/MT 19.489, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY SABRINA ZAVADZKI 

GRAF - OAB:14.816, RENATA LEITE DO NASCIMENTO BUTENAS - 

OAB:186199/SP, ROBERTO POLI RAYEL FILHO - OAB:153299/SP, 

SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - OAB:146105/SP

 Processo nº 4237-30.2015

Vistos, etc...

Considerando o acordão de fls. 138/144, determino a expedição do 

competente alvará de levantamento da importância penhorada nestes 

autos, conforme requerido às fls. 162, intimando-se pessoalmente o 

representante legal da Executada.

Reduza a termo apólice de seguro de garantia de fls. 163/173.

Após, aguarde-se o julgamento dos embargos à execução, nº 

10103-19.2015.811.0015.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013439-43.2017.8.11.0015

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:

DOUGLAS HINKEL 92290191191 (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013439-43.2017.8.11.0015. AUTOR: TONY ATACADO 

E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA RÉU: DOUGLAS HINKEL 

Vistos, etc. Trata-se de ação ordinária de locupletamento ilícito que Tony 

Atacado e Distribuidora de Secos e Molhados Ltda move contra Douglas 

Hinkel em razão de uma dívida de R$ 9.032,00, oriunda de dois 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 11065736, uma das cártulas 

que embasam a presente ação foi emitida pelo requerido em setembro de 

2016, 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 

11065756 demonstra que o requerido possui apenas duas dívidas perante 

o Banco Sicredi, além de alguns cheques sem fundos, constando ainda 

que ele “possui moderada propensão a recuperação de crédito”. 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 15:00 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

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005883-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JOSE ZGODA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (RÉU)

 

AUTOS PJE 1005883-53.2018.811.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR da decisão 

exarada em 20/06/2018 (ID 13762794): "A gratuidade da justiça é 

benefício destinado aos hipossuficientes, que não tem condições de litigar 

sem prejuízo do próprio sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece que a 

parte gozara dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante 

simples afirmação da sua hipossuficiência. Entretanto, a presunção 

instituída na referida Lei não é absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se 

os elementos existentes nos autos indicam a necessidade da concessão 

do benefício. O Código de Processo Civil de 2015, no caput do artigo 98, 

dispõe sobre aqueles que podem ser beneficiários da justiça gratuita: “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”. No caso dos autos, verifico não haver qualquer indicação de que o 

requerente não possa assumir as despesas processuais. Neste ponto, 

verifico que o requerente é pecuarista, exercendo atividade rural em três 

fazendas de sua propriedade, com área de 690,2 has, bem como possui 

vários bens móveis, como tratores e colheitadeiras, que possivelmente 

são utilizados em suas propriedades, sendo, portanto, passíveis de 

rendimentos, conforme declaração de imposto de renda, exercício 2018, 

apresentada no Id 13714762. Outrossim, a demanda tem por objeto o 

veículo I/FORD RANGER XLT, adquirido no valor de R$142, 035,60 (cento e 

quarenta e dois mil, trinta e cinco reais e sessenta centavos), de modo 

que, observa-se que o requerente pode arcar com os custos do 

processo, não fazendo jus ao benefício pretendido. A propósito: 

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE A ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A assistência judiciária 

gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao 

Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, motivo pelo qual somente pode ser deferida quando 

comprovada a condição especial por qual passa a parte, nos termos do o 

inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal.” (AgR 103506/2015, 
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DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015). 

Quanto ao pedido de pagamento das custas ao final do processo, verifico 

que não merece acolhimento, uma vez que as custas processuais devem 

ser pagas no ato da distribuição do processo, conforme estabelecem as 

normas da Corregedoria Geral da Justiça, não havendo previsão legal 

para o pagamento ao final. Quanto ao parcelamento das custas 

processuais e taxa judiciaria, também não merece deferimento, uma vez 

que exige demonstração da impossibilidade momentânea da parte arcar 

com tais despesas, o que não restou demonstrado. O artigo 456 da CNGC 

dispõe: “Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos 

em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento 

exigível.” Assim, indefiro a gratuidade da justiça, bem como o 

parcelamento e o pagamento das custas processuais ao final do 

processo, determinando a intimação do requerente para recolher as 

custas e taxa judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intimem-se." Sinop-MT, 28/06/2018 Clarice Janete 

da Fonseca Oliveira Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000389-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEL DA ROCHA SILVA OAB - PA015889 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARAVAI DE LIMA (EXECUTADO)

DE LIMA & DE LIMA LTDA - ME (EXECUTADO)

GILBERTO DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR OAB - MT23591/O (ADVOGADO)

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1000389-81.2016.8.11.0015 Intime-se a parte autora para 

se manifestar quanto a petição de ID 12000009, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000738-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON EMILIANO TOSETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DRUGOVICH ATACADO DE AUTOPECAS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLI MAYRA DUPONT KLEIN OAB - PR76763 (ADVOGADO)

KLEBER MORAIS SERAFIM OAB - PR32781 (ADVOGADO)

 

PJE 1000738-16.2018.8.11.0015 Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/2007-CGJ, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para em 

quinze dias impugnar a contestação (ID 13880733). Sinop-MT, 28 de junho 

de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 186443 Nr: 7627-76.2013.811.0015

 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: LUIZ CARLOS DE SÃO JOSÉ - ESPÓLIO, MANOELA 

CONTER DE SÃO JOSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MANOELA DE SÃO JOSÉ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do REQUERIDA, para em quinze dias apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação de fls. 163 a 182.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 234653 Nr: 8483-69.2015.811.0015

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 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. 117 a 120.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 39676 Nr: 3130-34.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGO DE OLIVEIRA - 

OAB:177781/SP, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A/MT

 Intimação das partes para se manifestarem em 15 (quinze) dias a cerca 

do cálculo de fls. 627/628.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 167958 Nr: 2851-67.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HAMILTON RIBEIRO DA LUZ & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO SOUZA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE JUELG - 

OAB:14773/MT, SAIONARA SUZANA JUELG - OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para no prazo de 05(cinco) 

dias, retirar a Cartas Precatória expedida para a Citação do executado na 

Comarca de Boa Vista/RR, e providenciar a sua distribuição, juntando 

comprovante nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001011-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OUTROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS LEVI BERVIG OAB - MT0006312S (ADVOGADO)

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SANTOS NETO ADVOGADOS (TERCEIRO INTERESSADO)
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FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO)

DOMICIO DOS SANTOS NETO OAB - SP113590 (ADVOGADO)

LIDERKRAFT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MILANEZ JUNIOR OAB - SP121813 (ADVOGADO)

RICARDO PARIZOTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (PERITO / INTÉRPRETE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

MARCELO LUIZ CASARIN (TERCEIRO INTERESSADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

ELOY BALISTIERI (TERCEIRO INTERESSADO)

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ADIR GOUBAD (TERCEIRO INTERESSADO)

CELIO RICARDO GOUBAD (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIELA SEEFELD WERNER OAB - MT0007839A-B (ADVOGADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

OILSON PARIZOTO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO)

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO)

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO)

GUILHERME KASCHNY BASTIAN OAB - SP266795 (ADVOGADO)

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

MARCOS LUCIANO KAPPES (TERCEIRO INTERESSADO)

NAVA, PARIZOTTO & SIMON LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

SEMPRE SEMENTES EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE LUIZ GUELLA OAB - SC22640 (ADVOGADO)

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

ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

SEEDCORP PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO OAB - RS51489 (ADVOGADO)

INNOVA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO)

COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

MOVIDA GESTAO E TERCEIRIZACAO DE FROTAS S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

OMAR MOHAMAD SALEH OAB - SP266486 (ADVOGADO)

DIOGO SAIA TAPIAS OAB - SP313863 (ADVOGADO)

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001011-92.2018.8.11.0015 Em atenção ao pleito 

constante do ID n.º 13683656, CONCEDO o prazo suplementar de 15 

(quinze) dias para a apresentação da lista de credores da empresa 

recuperanda, conforme postulado pela administradora judicial. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006185-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONDSON FERNANDO SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA OAB - MT24066/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEANDRE CORTEZ BRAIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006185-82.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentado nos autos. Assim, cite-se a parte devedora 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena 

de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da execução 

(art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). Fixo honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, devidamente atualizado, 

sendo tal verba reduzida pela metade em caso de satisfação integral da 

dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do CPC/2015. (827, caput, 

§1º, do CPC/2015). Não paga a dívida no prazo legal, deverá o Sr. Oficial 

de justiça proceder à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para satisfação do crédito, intimando o devedor e seu cônjuge, caso a 

penhora recaia em bem imóvel, conforme dispõe o artigo 841 do Novo 

Código de Processo Civil. Se o Oficial de Justiça não encontrar os 

executados, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo-se nos termos do art. 830, do CPC/2015. 

Cientifiquem-se os executados de que poderão, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor a 

execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 915 e 919, do CPC/2015). 

Poderão os devedores, ainda, no prazo aludido no item anterior, 

reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários advocatícios, 

requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 

ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006272-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIMAR JOSE DA SILVA DE CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006272-38.2018.8.11.0015 Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada na notificação e no protesto extrajudicial. Deste modo, 

resta preenchido o requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei 

n.º 911/69, o que autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento 

no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, 

CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, 

depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às 

cominações legais de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do 

mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Efetivada a liminar, 

cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 
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aduzidos na inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006263-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R G DA FONSECA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUCIANO COELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006263-76.2018.8.11.0015 Cite-se o executada para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à entrega do produto descrito na 

exordial, de forma individualizada (art. 811 do CPC), sob pena de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Cientifique-se a executada 

de que, no mesmo prazo, poderão opor embargos (art. 915 do CPC), 

independentemente do depósito da coisa. Conste do mandado de citação a 

ordem de busca e apreensão do bem objeto da obrigação, que deve se 

dar de imediato se a executada não satisfizer a obrigação, nos termos do 

art. 806, § 2º, do CPC. Na hipótese de pronto cumprimento da obrigação, 

fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito. Intime-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 131824 Nr: 11040-05.2010.811.0015

 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: JCSW, RAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO ANGELO 

BRASSIANI - OAB:8859/SC

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, majoro os alimentos devidos pelo requerido Juscelino 

Luiz Pansera a sua filha Julia Carolina Werlang, fixando tal verba no valor 

correspondente a um salário mínimo, até o dia 10 (dez) de cada mês e, por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Uma vez que não se 

pode presumir a condição de necessidade financeira da parte ré, deixo de 

conceder-lhe a gratuidade da justiça e condeno-lhe ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios 

que arbitro, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do Código de 

Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002182-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMIR DE JESUS FERREIRA (IMPETRANTE)

A. J DOS S. PEREIRA MADEIRAS - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO)

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão Certifico que, nesta data recebi decisão de Carta 

Precatória via malote digital. SINOP, 28 de junho de 2018. CÉLIA 

TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001375-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA NIEDO ZUBLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1001375-98.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994, 

SISTEMÁTICA DE CONVERSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM 

URVS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA 

CECILIA NIEDO ZUBLER Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

manifestar-se à respeito da certidão de decurso de prazo. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. SINOP , 28 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001382-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANGELA VANDRESEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1001382-90.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994, 

SISTEMÁTICA DE CONVERSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM 

URVS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MARIANGELA VANDRESEN Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para manifestar-se à respeito da certidão de decurso de prazo. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. SINOP , 28 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001388-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERENA CRISTINA SCHENFERT RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1001388-97.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994, 

SISTEMÁTICA DE CONVERSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM 
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URVS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: VERENA 

CRISTINA SCHENFERT RIBEIRO Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para manifestar-se à respeito da certidão de decurso de prazo. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. SINOP , 28 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 173470 Nr: 8678-59.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINA MARIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, abro vistas a Procurador(a) da parte Requerente, para 

que, no prazo de 05(cinco) dias, promova a juntada da planilha de cálculo 

atualizada, para posteriormente proceder a expedição de ofício 

requisitório/RPV.

Sinop-MT, 27 de junho de 2018.

Rosangela de Lurdes Tello

 Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 173470 Nr: 8678-59.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINA MARIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 191-195, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando que a hipótese dos autos se amolda 

ao disposto no artigo 496, inciso I, do CPC/2015, HOMOLOGO os 

CÁLCULOS apresentados às fls. 170-172 e DETERMINO o quanto segue: 

a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, 

do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES 

SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera 

de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe 

correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), 

devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do 

CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa 

de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO 

da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA 

INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) 

meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de 

Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, 

conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, 

seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002024-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE APARECIDA SINESCHI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

 

Vistos. Analisando os autos, observo que a parte reclamante não acostou 

nos autos documento apto a comprovar o seu endereço, havendo 

ausência de documento indispensável à propositura da ação, nos termos 

do artigo 320, do CPC. A comprovação da residência em nome da parte é 

essencial para fixação da competência territorial do juízo e para evitar 

qualquer tipo de fraude em relação à prestação jurisdicional, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela parte reclamante. Posto isso, 

DETERMINO que a parte autora deve apresente, em 15 dias, sob pena de 

inépcia da inicial, o devido comprovante de residência em seu nome, tais 

como: contas de água, energia e telefone. Caso a conta esteja em nome 

do cônjuge ou companheiro a parte reclamante deve apresentar, em 

conjunto, a certidão de casamento ou declaração de união estável com 

firma reconhecida em cartório. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001835-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE RIBEIRO CALDEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001835-22.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SALETE RIBEIRO CALDEIRA 

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 12584028 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 do 

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, 20 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010386-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIND DOS TRAB NA IND DA CONST MOB REG NORTE DO EST MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITALINO PRADEBON OAB - MT21111/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, INTIMO O ADVOGADO DA 

PARTE AUTORA PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, SE MANIFESTE 

ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012590-54.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVO AMANCIO DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP0166349A (ADVOGADO)

 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, se manifestando sobre o 

saldo REMANESCENTE, 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);

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012954-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SERGIO DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012954-55.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ROBERTO SERGIO DIAS 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. 1- 

ENCAMINHEM-SE os autos a contadoria, para que seja atualizado o débito 

perseguido na presente demanda, conforme sentença; 2. Após, Em 

atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado (a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 4. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011497-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVARA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011497-73.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MADALENA MACHADO 

REQUERIDO: NOVARA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, BANCO 

BMG Vistos etc. Acolho o pleito autoral de ID. 12350554. Entretanto, em 

que pese a parte requerente tenha manifestado o desinteresse na 

designação de nova audiência de conciliação (ID. 12350554), o artigo 2º 

da Lei 9.099/95 é claro em afirmar que: Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. À vista disso, diante dos princípios norteadores do Juizado 

Especial, bem como que a designação de audiência conciliatória não está 

adstrita à vontade das partes, uma vez que INDISPENSÁVEL ao RITO 

especial deste Juízo, DECIDO: I – CITE-SE E INTIME-SE a parte requerida 

BANCO BMG, via postal “A.R” no endereço informado nos autos, e, 

também, INTIME-SE o requerido NOVARA ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA-ME e a RECLAMANTE para comparecimento na audiência de 

conciliação a ser designada de acordo com a pauta deste Juízo, fazendo 

constar as advertências legais em caso de falta injustificada; II - Restando 

negativa a diligência, intime-se a autora para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Após, de tudo CERTIFICADO, 

concluso para deliberação. Sirva o presente como MANDADO, OFÍCIO, 

CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 28 de junho 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000448-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA GONCALVES PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES CAMPOS OAB - MT0019448A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000448-98.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: MARIA ANTONIA GONCALVES 

PINHEIRO EXECUTADO: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA Vistos etc. I – INTIME-SE 

o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste quanto ao 

retorno do “A.R” de citação/intimação do executado, requerendo, ao final, 

o que entender de direito, sob pena de preclusão; II – Após, 

CERTIFIQUE-SE quanto ao eventual decurso de prazo e façam-me os 

autos concluso para ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000683-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE CRISTINA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MARIA TRUGILLO VALERIO DUTRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000683-65.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: JOSELAINE CRISTINA LOPES 

EXECUTADO: ALINE MARIA TRUGILLO VALERIO DUTRA Vistos etc. I – 

Compulsando os autos, verifico que a executado através do petitório de 

ID. 13466044 demonstra interesse em apresentar PROPOSTA de 

ACORDO. Dessa forma, INTIME-SE a exequente, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, MANIFESTE-SE conforme previamente aduzido, requerendo, ao 

final, o que entender de direito. Cumpra-se, servindo presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 28 de junho 

de 2018. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005104-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RAFAEL GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Valdery Ribeiro Souto (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005104-35.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DOUGLAS RAFAEL GUERRA 

REQUERIDO: VALDERY RIBEIRO SOUTO Vistos, etc. Acolho o pedido 

autoral (ID. 13583246), razão que DECIDO: I - SUSPENDO o feito pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias; II - Ultrapassado o aludido prazo, o AUTOR 

fica desde já INTIMADO para requerer o que de direito para 

prosseguimento do feito, independente de nova intimação, sob pena de 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO; III - Ademais, DESENTRANHE-SE o 

documento de ID. 13470466, eis que não guarda relação com o feito; IV - 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem 

os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011363-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011363-58.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LUCAS ASSMANN 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que em Id 

11562302 o apelante/Requerente, requereu a desistência do recurso 

inominado interposto pelo mesmo. Assim, resta clara a desistência do 

apelante, conforme estabelece o artigo 998 do Código de Processo Civil. 

Com efeito, havendo o trânsito em julgado da sentença de Mov. 6721269, 

CERTIFIQUE-SE e volte-me concluso para decisão, para análise do pedido 

de cumprimento de sentença já formulado pelo exequente. Oportunamente, 

concluso. Às providências. SINOP, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000631-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PELIZARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000631-69.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIANA PELIZARI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO dos 

presentes recursos NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, 

nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 28 de junho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010575-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO VALGAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010575-44.2016.8.11.0015. REQUERENTE: RENATO VALGAS 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. I - Ante o 

retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 12 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010077-79.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUES LUIS URBAINSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010077-79.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: JACQUES LUIS URBAINSKI 

EXECUTADO: DANILO DE SOUZA Vistos etc. Acolho o pedido autoral (ID. 

13227325), razão que DECIDO: I - SUSPENDO o feito pelo prazo de 30 

(trinta) dias; II - Ultrapassado o aludido prazo, o AUTOR fica desde já 

INTIMADO para requerer o que de direito para prosseguimento do feito, 

independente de nova intimação, sob pena de EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO; III - Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CARRASCO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINOP FUTEBOL CLUBE (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA OAB - MT0016134A-O (ADVOGADO)

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000834-65.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS CARRASCO JUNIOR 

REQUERIDO: SINOP FUTEBOL CLUBE Vistos etc. I - INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, especifiquem as provas que, 

eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a 

pertinência das mesmas, apresentando, inclusive, o rol de testemunhas; II 

– Decorrido o aludido prazo sem manifestação, retornem-me os autos em 

conclusão para prolação de sentença. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002858-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS MARCIO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. DO PILLAR ROSSATO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002858-03.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JESUS MARCIO DE FREITAS 

REQUERIDO: P. DO PILLAR ROSSATO - ME Vistos, etc. I - Compulsando os 

autos, verifico que até o presente momento não foi juntado aos autos o 

comprovante de citação/intimação do requerido, acerca da audiência 

designada para o dia 06/06/2018 às 08:15. Com efeito, DETERMINO que a 

secretaria deste Juizado Especial diligencie-se no sentido de colacionar ao 

feito o “A.R” correspondente ao presente processo devidamente cumprido 

pelo Correio (expedido em ID. 12955962); II - Entretanto, se restar inexitosa 

a mencionada juntada CERTIFIQUE-SE e volte-me concluso para 

deliberação. III - Ademais, DEFIRO o prazo de 05 (cinco) dias para que a 

parte requerente justifique a ausência à audiência de conciliação (ID. 

13514732); Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 28 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004320-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENAVISAT MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DI PONZIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1 0 0 4 3 2 0 - 5 8 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  R E Q U E R E N T E :  R E N A V I S A T 

MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME REQUERIDO: LUIZ CARLOS DI 

PONZIO Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por RENAVISAT 

MONITORAMENTO DE VEÍCULOS LTDA - ME em face de LUIZ CARLOS DI 

PONZIO. Em síntese aduz a parte Requerente ser credora da parte 

Requerida na importância atualizada de R$ 743,26 (setecentos e quarenta 

e três reais e vinte e seis centavos), referente a 08 (oito) duplicadas 

mercantis por indicação, firmadas pelo Reclamado, conforme cópia juntada 

com a petição inicial, id.5806721 e id. 58067227. A parte Requerida foi 

citada, todavia não compareceu a audiência de conciliação (id nº 

7974511). Assim não comparecendo a parte Requerida à audiência de 

conciliação, bem como aliado ao fato de que esta não apresentou defesa, 

é imperiosa a aplicação da revelia prevista nos termos do art. 20 da Lei 

9.099/95, in verbis: Art. 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. Desta forma, DECRETO A REVELIA da parte 

Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. 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 

à parte Requerente a importância original total de R$ 743,26 (setecentos e 

quarenta e três reais e vinte e seis centavos), devendo os títulos serem 

atualizado pelo INPC a partir do vencimento e com a incidência de juros de 

1% ao mês, 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR BELILA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMICA CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000077-37.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LEONOR BELILA DE SOUZA 

REQUERIDO: DINAMICA CONSTRUCOES LTDA - ME Vistos etc. I – 

Compulsando os autos, verifico que a empresa requerida não foi citada 

até a data hodierna, eis que a tentativa de citação via “A.R” restou 

infrutífera (ID. 13547828). Sendo assim, verifica-se que não está 

regularizada a triangulação processual, razão pela qual indefiro o pleito de 

ID. 13529895; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte requerente, para que 

traga aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o endereço atualizado ou 

dados suficientes que permita localizar a empresa requerida para 

efetivação da citação/intimação, eis que consta nos autos o retorno do 

A.R como “endereço insuficiente”, bem como, requeira, ao final, o que de 

direito, sob pena de preclusão; III – Decorrido o prazo, certifique-se e 

concluso. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 28 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012494-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO 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 ao valor 

depositado em juízo, no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo supra, sem 

manifestação desta, o que será certificado pela Secretaria deste Juízo, e 

após observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, será 

expedido o competente ALVARÁ nos termos da determinação constante 

nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010703-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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OSVALDO DA SILVA CORREA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007550-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL OLIVESKI VILALVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA OAB - SP0175803A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004477-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONAR VELOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (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. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013419-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CRISTINA DONOFRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA OAB - MT20339/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORDANA MIRANDA SOUZA OAB - MG54737 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011576-35.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGUES & MARCONI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA SAVARIS BEE OAB - MT0018674A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA DANIELE DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011576-35.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: RODRIGUES & MARCONI LTDA 

- ME EXECUTADO: FLAVIA DANIELE DA SILVA ALVES Vistos, etc. I - 

Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos 

termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; II - JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; III - Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o 

executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, 

do CPC); IV - Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando 

o exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias; V - Caso contrário, 

quedando-se inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, requerendo o que de 

direito; VI - E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas 

do executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 28 de junho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011504-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO ZARTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011504-77.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS ROBERTO ZARTH 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de 

SENTENÇA movida em face da OI S/A. É cediço que a executada, 

juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra em 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL postulada em 20/06/2016 e deferida em 

29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro (Processo nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). 

Ademais, restou amplamente divulgada pelos meios de comunicação a 

recente HOMOLOGAÇÃO do plano de recuperação judicial APROVADO 

pelos credores do grupo empresarial, nos termos da DECISÃO publicada 

em 05/02/2018. Nesse interim, o plano de recuperação judicial apresenta a 

natureza de uma transação e, uma vez homologado, implica em 

NOVAÇÃO dos CRÉDITOS ANTERIORES ao PEDIDO (20/06/2016) – Lei nº 

11.101/05, art. 59, “caput”. In casu, o crédito constituído na presente 

executio é POSTERIOR ao pedido de recuperação judicial, sendo assim, 

não está sujeito aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo. 

A par do exposto, a jurisprudência já se posicionou sobre o tema: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. OI 

S/A. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE 

JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL 

CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR AO DEFERIMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 

REALIZADA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO 

EXECUTÓRIO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. Agravo de instrumento provido. 

(Agravo de Instrumento Nº 70076932367, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, 

Julgado em 25/04/2018). (TJ-RS - AI: 70076932367 RS, Relator: Vicente 

Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 25/04/2018, Décima Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2018). 

Nesse mesmo viés, Fábio Ulhoa Coelho, ao comentar o artigo 49 da Lei de 

Falencias, afirma que: A recuperação atinge, como regra, todos os 

credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores 

cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo 

com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos 

efeitos deste. À vista disso, não estando o presente crédito condicionado 

ao plano de recuperação judicial da empresa executada, o 

PROSSEGUIMENTO do presente feito é MEDIDA que se IMPÕE. Sendo 

assim, INDEFIRO o pleito de ID. 12505734 e DETERMINO: I – INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias confira profícuo 

prosseguimento ao feito executivo, requerendo, ao final, o que entender 

de direito, sob pena de preclusão; II - Após, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos concluso para ulteriores deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011521-16.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTICO FUNDOS DE INVESTIMENTO - FIDC (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011521-16.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIA GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: ATLANTICO FUNDOS DE INVESTIMENTO - FIDC Vistos, etc. 

Através do petitório de ID. 9781480, a Requerente postula pela alteração 

da petição inicial com a consequente substituição no pólo passivo do 

presente feito, a fim de que conste como Requerida a empresa FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA II – NÃO PADRONIZADO. Isso porque, a atual empresa 

Requerida ATLANTICO FUNDOS DE INVESTIMENTO - FIDC, alegou 

preliminarmente, em sede de contestação, sua ilegitimidade passiva (ID. 

9764973), razão pela qual a Autora, favorável à indicação, requer a 

RETIFICAÇÃO do polo passivo com a INCLUSÃO da empresa indicada. 

Pois bem. Para não haver nenhum prejuízo às partes, Decido: I – DEFIRO o 

pleito autoral, ao que determino a EXCLUSÃO da empresa ATLANTICO 

FUNDOS DE INVESTIMENTO – FIDC do polo passivo da presente demanda 

e, por consectário a INCLUSÃO da empresa FUNDO DE INVESTIMENTOS 

EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II – NÃO 

PADRONIZADO; II - Assim, CITE-SE E INTIME-SE a Requerida alhures 

mencionada, no endereço declinado no ID. 9781480, bem como, intime-se 

a reclamante, para comparecimento na audiência de conciliação a ser 

designada de acordo com a pauta deste Juízo, fazendo constar as 

advertências legais em caso de falta injustificada; III - Oportunamente, 

tornem os autos concluso para deliberação. Serve a presente como 

MANDANDO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA DE INTIMAÇÃO E 

CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências SINOP, 28 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013457-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JUSTINA BOTELHO DOS SANTOS (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013457-64.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANA JUSTINA BOTELHO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da 
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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 C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por ANA JUSTINA 

BOTELHO DOS SANTOS em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A controvérsia da presente demanda 

reside na inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes, por débito no valor de R$ 70,01 (setenta reais e um 

centavo) que este afirma desconhecer. Por seu turno a parte Requerida 

aduz pela regularidade e legitimidade do débito trazendo aos autos dados 

cadastrais da reclamante (id. 12288124), relação de consumo (id. nº 

12288130), histórico de conta da reclamante (id. 12288139) e ordens de 

serviços (id. 12288141). Não havendo arguições de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. Pela 

simples leitura da petição inicial extrai-se que a parte Requerente afirma 

não reconhecer o débito; porém, não nega a relação jurídica existente 

entre as partes. Destaca-se que em sede de impugnação à contestação 

passa a negar a relação jurídica. Ao contrário do que a parte Requerente 

aduz em sua impugnação à contestação, as provas produzidas pela parte 

Requerida são suficientes aptas a demonstrar não apenas a relação 

jurídica, apenas questionada em sede de impugnação, mas também a 

origem do débito inscrito. Portanto, nesta linha de raciocínio, uma vez que 

a parte Requerida satisfatoriamente demonstrou a origem do débito em 

questão os pedidos formulados pela parte Requerente deverão ser 

improcedentes. Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, 

estabeleça a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal 

previsão legal não é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o 

mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova 

incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser 

julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do 

consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa 

em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do 

seu direito. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Diante do exposto, 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 27 de 

junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004800-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA GARCIA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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 momendo 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005019-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Inviolavel Monitoramento (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT18874/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DA GUIA (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 citada (id nº 

13623011) não compareceu à audiência de conciliação (id nº 13849709). 

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$ 2.177,43 (dois 

mil cento e setenta e sete reais e quarenta e três centavos), devidamente 

atualizado pelo INPC, a partir dos respectivos vencimentos e juros legais 

fixados em 1% ao mês 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: 1004742-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYANE DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 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: 1006524-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUCIA PAULA DOS REIS PAIXAO BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO 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. 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 DE DANOS MORAIS 

proposta por CLEUCIA PAULA DOS REIS PAIXAO BRAGA em face de D J 
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ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA – ME em razão da apresentação 

antecipada do cheque nº 850013 pré-datado para 05.12.2015 e 

apresentado em 10.11.2015. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte 

Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma vez que 

devidamente citada (id nº 13616422) não compareceu à audiência de 

conciliação (id nº 13830710). Inaplicável à presente hipótese a multa 

prevista no art. 334, §8º, NCPC eis que não prevista no rito próprio dos 

Juizados Especiais. Vale observar que, em quanto nos procedimentos 

comuns, à luz do Novo Código de Processo Civil a audiência de 

conciliação e/ou mediação é uma opção das partes, no âmbito dos 

Juizados Especiais, sua lei originária – Lei nº 9.099/95 – já traz em seu 

bojo a obrigatoriedade da audiência de conciliação. A parte Requerente 

demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, conforme documentação 

carreada com a petição inicial. Extrai-se dos autos (id nº 7357259) que o 

cheque nº 850013 encontrava-se com data de emissão para 05.12.2015; 

todavia, este foi apresentado em 10.11.2015 para compensação. Ainda 

que o cheque seja um título de crédito caracterizado por uma ordem de 

pagamento à vista, nos termos do art. 32 da Lei nº 7.357/85; não se pode 

ignorar a intrínseca boa-fé que permeia todas as relações jurídicas em 

nossa sociedade. Esteiado em tal entendimento o STJ editou a Súmula 370, 

in verbis: Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque 

pré-datado. Bem como ainda é o pensamento da jurisprudência dominante 

nos tribunais pátrios: PACÍFICO O ENTENDIMENTO DO STJ (SÚMULA 370) 

DE QUE APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE PRÉ-DATADO 

ENSEJA REPARAÇÃO MORAL. […] (TJRJ - APL: 00078171820168190207, 

Relator: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, VIGÉSIMA 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2018 - 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; bem como ausência de maiores repercussões pessoais e 

financeiras para a parte Requerente em virtude do desconto antecipado 

do título de crédito. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 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. 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: 1006387-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDA KLUNK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDU RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004333-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUI JOSE FEYH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARCOS REMPEL OAB - MT23902/O (ADVOGADO)

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO)

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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 DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por RUI JOSE FEYH em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para questionar a suspensão do 

fornecimento de energia de sua residência em decorrência de débito de 

recuperação de consumo no valor de R$ 1.326,48 do qual afirma não ter 

sido informado. Por seu turno a parte Requerida aduz PRELIMINAR e no 

mérito que a suspensão foi em decorrência do pagamento em atraso a 

fatura vencida em fevereiro/2018, quitada apenas em abril/2018, após a 

suspensão. 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 perícia não prospera, vez que a 

parte Requerida afirmou que a falha técnica encontrar-se-ia no medidor 

em si e não nas instalações elétricas da parte Requerente; portanto, não 

há razão na determinação de produção de prova pericial se não recai 

sobre às instações elétricas da parte Requerente quaisquer dúvidas. 

Desta forma, REJEITO a PRELIMINAR suscitada e por não vislumbrar 

questões de nulidades passo a análise do mérito. Quanto à suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, restou demonstrado o significativo 

inadimplemento da parte Requerente quanto à fatura vencida no mês de 

fevereiro/2018 e somente adimplida em abril/2018, após a efetivação da 

suspensão. Todavia, quanto ao procedimento administrativo adotado para 

apuração da alegada irregularidade, este deve ser anulado por ofensa ao 

contraditório e a ampla defesa da parte Requerente. O TOI juntado aos 

autos (id nº 13690805) demonstra que no dia 08.05.2017 prepostos da 

parte Requerida compareceram na residência da parte Requerente e 

realização a averiguação de irregularidade; todavia, referido documento, 

em contrariedade à Resolução nº 414/2010. Não apenas a parte 

Requerida realizou procedimento administrativo sem notificação da parte 

Requerente ou de algum morador da residência, como também emitiu 

notificação quanto a realização da produção de prova pericial. Neste 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE MEDIDOR. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONSUMIDOR. NÃO OBSERVÂNCIA DO 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. 1- A 

concessão da tutela de urgência pressupõe a comprovação da 

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

processo; 2- A notificação do consumidor sobre a inspeção, troca e 

acompanhamento da perícia em seu medidor deve ocorrer, 

preferencialmente, no momento em que lavrado o TOI e, caso não seja 

possível, deve ser enviada pelo serviço postal com aviso de recebimento; 

3- A ausência de notificação do consumidor para o acompanhamento da 

perícia em seu medidor implica na desconstituição do procedimento de 

apuração do débito, por violação ao contraditório e à ampla defesa. (TJMG 

- AI: 10411170038094001, Relator: RENATO DRESCH, Data de Publicação: 

20/02/2018 - grifo nosso). Ademais, 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 – 
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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) Bem 

como a parte Requerida limitou-se a trazer aos autos, além do TOI, fotos 

produzidas de forma unilateral, sem a devida explicação de como seria a 

ligação normal e como seria a ligação com desvio e no que isto 

influenciaria na imprecisão da medição do consumo. 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. Uma vez não 

devido o débito tem-se por indevida a inscrição do nome d parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes. 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$ 1.326,48 (um mil e 

trezentos e vinte e seis reais e quarenta e oito 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: 1007921-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO NERY RIBEIRO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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 REPETIÇÃO DE 

INDEBITO E INVERSÃO DO ONUS DA PROVA proposta por LEONARDO 

NERY RIBEIRO GUIMARAES em face de AZUL LINHAS AEREAS. Ressai 

dos autos que a parte Requerente com a família adquiriu passagens áreas 

para o trecho Cuiabá/Mato Grosso/Brasil – Orlando/Flórida/EUA, bem como 

adquiriu o serviço de SkySofa; contudo, uma destas poltronas apresentou 

mau funcionamento. Por seu turno a parte Requerida corroborou a 

ocorrência do mau funcionamento, bem como postulou pela ausência de 

ato ilícito. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Conforme Bilhetes Aéreos (id nº 

8636308) a parte Requerente adimpliu, por 04 (quatro) poltronas com o 

serviço SkySofa a importância de R$ 2.033,84 (dois mil e trinta e três reais 

e oitenta e quatro centavos). Em que pese os argumentos da parte 

Requerida, resta configurada a falha na prestação do serviço a partir do 

momento que este não funciona nos moldes esperados sujeitando o 

consumidor a incômodos. Na ocorrência de problemas no funcionamento 

de uma das poltronas do serviço SkySofa, impõe-se a restituição parcial, 

correspondente à tal poltrona, eis que as demais não apresentaram tal 

vício. Por fim, no que tange ao pedido de dano moral este não comporta 

acolhimento, por verificar que o consumidor realmente afetado foi a 

esposa da parte Requerente, Sra. LUCIANA MOTA, a passageira que 

efetivamente viajou por todo o trajeto em uma poltrona já 

reconhecidamente defeituosa. Conforme extrai-se da leitura da petição 

inicial: Desta forma, a Esposa do Requerente teve que viajar em total 

desconforto e insegurança, além de ter sida obrigadaa pousar no 

aeroporto em posição irregular ao que determina os padrões de pouso e 

decolagem da ANAC (grifo nosso). Neste sentido o art. 18, NCPC veda a 

qualquer parte vir em Juízo postular em nome próprio direito alheio. 

Portanto, tenho que a legitimidade para pleitear danos morais por falha na 

prestação do serviço, especificamente quanto ao mau funcionamento do 

serviço SkySofa, é de titularidade da terceira, LUCIANA MOTA, esposa da 

parte Requerente e que não integra do polo ativo da presente demanda. 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 
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formulados na inicial para CONDENAR a parte Requerida a restituir a 

importância de R$ 508,46 (quinhentos e oito reais e quarenta e seis 

centavos) devidamente corrigidos pelo INPC a partir do efetivo 

desembolso, 22.06.2016 e incidência de 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: 1013706-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA ANTONIOLLI (REQUERENTE)

G. A. M. (REQUERENTE)

J. A. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA SARZI SARTORI OAB - MT7914/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CDX ESPORTE E ENTRETENIMENTO S.A (REQUERIDO)

IMM ESPORTE E ENTRETENIMENTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARFORI SAMPAIO OAB - SP0222988A (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 ROBERTA ANTONIOLLI e JOÃO ANTONIO ANTONIOLLI REIS e 

GABRIEL ANTONIOLLI MATUDA em face de CDX ESPORTE E 

ENTRETENIMENTO S.A e IMM ESPORTE E ENTRETENIMENTO LTDA A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto a existência de responsabilidade 

civil das partes Requeridas pelo cancelamento de evento. Ressai dos 

autos que a parte Requerente postula o ressarcimento material gasto com 

os ingressos, estadia e hospedagem, bem como danos morais pelo 

cancelamento do espetáculo. Por seu turno as partes Requeridas aduzem 

caso fortuito pela inesperada força da chuva que atingiu a cidade de São 

Paulo/SP na noite do espetáculo. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Inicialmente, 

CONHEÇO de OFÍCIO da ILEGITIMIDADE ATIVA das partes Requerentes, 

JOÃO ANTONIO ANTONIOLLI REIS e GABRIEL ANTONIOLLI MATUDA, 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. No presente 

feito tem-se por incontroverso a ocorrência de chuvas forte no dia do 

evento; contudo, para que a excludente de responsabilidade incida no 

presente caso, impunha às partes Requeridas o ônus probatório em 

demonstrar em que as chuvas afetariam a realização do espetáculo, quer 

seja seu prosseguimento imediato quer seja sua postergação por algumas 

horas. Ao que consta nos autos, o evento já havia começado; portanto, a 

chuva não impediu que os consumidores, equipe técnica ou corpo artístico 

de chegarem ao local. Infere-se que o local de realização era coberto, 

portanto não houve comprometimento do local. O cancelamento sem 

maiores explicações, ainda que em decorrência de fato da natureza, viola 

o direito de informação de seus consumidores, ensejando a reparação 

material e moral pleiteada. No que tange ao dano material, este somente 

pode abranger os valores despendidos com ingressos; pois, partiu da 

parte Requerente a intenção de adquirir ingressos, comprar passagens e 

hospedagem na capital paulista. Quanto ao dano moral tenho que restou 

evidenciada a legitima frustração da expectativa da parte Requerente em 

assistir ao espetáculo. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INGRESSO ADQUIRIDO PARA EVENTO. FALTA DE ALVARÁ DO 

CORPO DE BOMBEIROS. CANCELAMENTO NO DIA DA REALIZAÇÃO DO 

EVENTO. RESPONSABILIDADE DA RÉ. FALHA NO SERVIÇO. 

FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. Recorre a parte ré, insurgindo-se contra sentença que 

julgou parcialmente procedente a ação, ao condená-la ao pagamento de 

R$ 3.000,00 a título de danos morais para a autora. Hipótese em que a 

autora adquiriu ingresso para assistir a palestra de Nick Vujicic (fl. 28), na 

Arena do Grêmio. Informa que chegando no local foi surpreendida com a 

troca de lugar do evento, que passaria a ocorrer no estacionamento da 

Arena do Grêmio. Após longa espera, o evento foi cancelado, 

quebrando-se assim uma expectativa legítima da autora, que se deslocou 

até o local do evento e ficou esperando no mesmo até o cancelamento ser 

informado. Aduz a empresa ré que teria contratado empresa terceirizada 

para conseguir o PPCI, que não teria agido de má-fé, ressarcindo a todos 

o mais rápido possível, não havendo que se falar em danos morais. O fato 

da recorrente ter contratado terceirizada para conseguir a liberação junto 

ao corpo de bombeiros, não afasta a responsabilidade da ré que se 

comprometeu com a realização regular do evento. Igualmente, conforme 

mostrado em reportagem (fls. 36/40), as pessoas que estavam 

aguardando o evento, com o seu cancelamento sem sobreaviso, foram 

surpreendidas e tiveram quebra de expectativa legítima, o que enseja 

danos morais. O quantum de R$ 3.000,00 está de acordo com as 

circunstâncias do caso em concreto., bem como dentro dos parâmetros 

que vem sendo fixados pelas Turmas Recursais em casos semelhantes. 

Assim, deve ser mantida a sentença recorrida, por seus próprios 

fundamentos. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS, 

Recurso Cível Nº 71007190622, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 31/10/2017 - grifo nosso). 

Todavia, insta frisar que o dano moral ora arbitrado considera-se tão 

somente o abalo moral em face da parte Requerente, ROBERTA 

ANTONIOLLI, eis que sabidamente, as partes Requerentes menores de 

idade não podem ser parte no Juizado Especial. 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; bem como ausência de maiores repercussões pessoais e 

financeiras para a parte Requerente em virtude do desconto antecipado 

do título de crédito. 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 aos menores, JOÃO ANTONIO 

ANTONIOLLI REIS e GABRIEL ANTONIOLLI MATUDA e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 

CONDENAR, solidariamente, as partes Requeridas a restituir a importância 

de R$ 736,00 (setecentos e trinta e seis reais) referente aos ingressos, 

devidamente atualizada pelo INPC a partir do efetivo desembolso e 

incidência de juros legais a partir da data 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: 8011186-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BORTOLAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

MARIANA AMORIM RIPOL OAB - MT21682/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO GUTIERREZ FARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 253 de 347



355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por BORTOLAS MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME em face de LUCIANO GUTIERREZ FARIA. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto ao valor devido. A parte 

Requerente ajuizou a presente demanda visando o adimplemento de 03 

(três) cheques (ids nº 2245956, 2245953 e 2245955); por seu turno a 

parte Requerida reconhece o inadimplemento, porém discorda da 

atualização monetária apresentada. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos verifica-se que assiste razão à parte Requerida. 

Inicialmente verifica-se que em todos os cheques a parte Requerente 

acrescenta a cobrança de multa no importe de 2% e honorários 

advocatícios no importe de 20%; todavia, não trouxe aos autos, quanto à 

multa, qualquer embasamento contratual a demonstrar a aceitação de tal 

cobrança; já quanto aos honorários advocatícios, por força do art. 55 a 

Lei nº 9.099/95 estes são dispensados em sede de primeira instância dos 

Juizados Especiais, isto porque, além de não haver nos autos cópia do 

contrato de prestação de serviços advocatícios, a teor do art. 9º da Lei nº 

9.099/95 é dispensável a assistência de referido profissional. Logo, se a 

parte Requerente postulou pela contratação de serviço advocatícios 

decorreu de mera liberalidade desta, sendo tal ônus não diretamente 

imputável à conduta da parte Requerida. Ainda, na atualização monetária 

dos cheques nº 198 e 196 (ids nº 2245953 e 2245955) parte Requerente 

efetuou atualização monetária em data anterior ao real vencimento dos 

títulos. No cheque nº 198 o vencimento ocorreu em 06.05.2014; todavia, 

na memória de cálculo constou 06.03.2013; e, no cheque nº 196 o 

vencimento ocorreu em 06.03.2014, todavia na memória de cálculo 

constou 06.03.2013. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na presente ação para CONDENAR a parte Requerida, a 

pagar a importância original total de R$ 1.613,00 (um mil e seiscentos e 

treze reais) devendo cada título ser atualizado pelo INPC e incidindo juros 

legais, ambos a partir dos respectivos vencimentos dos títulos, ou seja, 

06.04.2014, 06.05.2014 e 06.03.2014. e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Ante a atuação de advogada 

dativa na defesa dos interesses da parte Requerida, conforme id nº 

9780737, fixo em 01 (uma) URH, expeça-se a competente certidão. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001717-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON FALABRETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/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 INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS 

proposta por EDERSON FALABRETI em face de PASSAREDO 

TRANSPORTES AEREOS LTDA. Ressai dos autos que a parte Requerente 

contratou artistas e adquiriu passagens aéreas para estes se 

apresentarem em evento por ele organizado; contudo, no momento do 

embarque não houve a localização da reserva ensejando a aquisição de 

novas passagens aéreas e o fretamento de uma aeronave. Por seu turno 

a parte Requerida aduziu que tentou contato prévio com a parte 

Requerente visando confirmar a compra efetuada; ainda, sustentou pela 

ausência de responsabilidade. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Em que pese 

os argumentos da parte Requerida, verifica-se que não há nos autos 

prova suficiente em demonstrar que o print screen do email enviado à 

parte Requerente tenha sido efetivamente recebido por este. Não 

obstante, além do email certamente a parte Requerida possuía outros 

meios de contato com a parte Requerente, tal como a via telefônica. Por 

fim, insta destacar o dever de informações clara e precisas, na prestação 

do serviço impostas pelo art. 6º, III, CDC; contudo, não se verificou, no 

bilhete emitido pela parte Requerida, qualquer alusão a possível 

confirmação de autenticidade ou ainda a suspensão da cobrança, posto 

que nos autos consta a fatura do cartão de crédito da parte Requerente 

demonstrado a cobrança de uma parcela referente ao voo original. Neste 

tópico, impõe-se a restituição dos valores pagos a título de fretamento do 

avião referente ao trecho ida e volta de Cuiabá/MT a Sinop/MT; bem como 

as novas passagens aéreas adquiridas para o trecho Brasília/DF – 

Cuiabá/MT, pois conforme afirmado em sua exordial as passagens de 

retorno, do trecho original Sinop/MT – Brasília/DF foram utilizadas. Por fim, 

no que tange ao dano moral este, ainda que em se tratando de relação de 

consumo, não é dispensável a prova da lesão. Neste ponto, incumbia à 

parte Requerente ter demonstrado o prejuízo moral sofrido por este em 

decorrência do comportamento da parte Requerida, eis que, seu evento se 

realizou não havendo maiores repercussões; os danos sofridos já 

encontram-se amortizado pela reparação material. Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para 

CONDENAR a parte Requerida, a pagar a importância original total de R$ 

9.793,58 (nove mil e setecentos e noventa e três reais cinquenta e oito 

centavos) devidamente atualizado pelo INPC a partir dos respectivos 

desembolvos e incidindo 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: 1012199-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSO ANTONIO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLETE TERESINHA PACLHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005530-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINCENZI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. 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. 344, CPC uma vez que devidamente citada, compareceu à 

audiência de conciliação (id nº 10360059); todavia, deixou transcorrer in 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 254 de 347



albis o prazo para ofertar contestação. 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$ 3.162,36 (três mil e cento e sessenta e dois 

reais e trinta e seis centavos), 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001261-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMIR DA CUNHA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT22152/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado 

n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte nas 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei n.º 9.099/95, in 

verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo” (...) § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar 

que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo 

Juiz, do pagamento das custas. A eventual justificativa da ausência isenta 

o Requerente apenas no pagamento de custas, sendo a extinção, medida 

imperiosa. “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo 

no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGO EVENTUAL 

LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000513-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON JOSE COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. I. GEHRES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Ressai dos autos que a parte Exequente propos a presente 

lide em 10.10.2016, às 16h02 visando a satisfação de seu crédito 

representado pelos títulos de crédito anexos à inicial (id nº 3050684); 

todavia, o presente feito por equivocadamente distribuído para a 2ª Vara 

Cível desta Comarca ensejando o pedido de desistência formulado em 

10.10.2016 às 17h10. O magistrado daquele Juízo, em observância à 

celeridade e economia processual determinou a resdistribuição do feito a 

este Juízo em 20.10.2016 (id nº 3238566); todavia, neste momento a parte 

Exequente já havia distribuido nova demanda, perante o Juizado Especial, 

agora sob o n. 1000515-34.2016.8.11.0015, distribuído em 10.10.2016 às 

16h57. Ante tais peculiaridades, deve ser acolhido o pedido de 

DESISTÊNCIA formulada, sobretudo por não vislumbrar qualquer indício de 

litigância de má-fé ou lide temerária. Cumpre consignar que ainda que não 

foi o caso da desistência, a parte Exequente foi intimada em 21.02.2017 (id 

nº 4928176) para dar prosseguimento a este feito e quedou-se inerte. 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: 1005066-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDSON FERNANDO CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAILER MATHEUS ALVES RODRIGUES (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. 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 COBRANÇA, em que o autor objetiva o recebimento 

do débito representado pelas cártulas de cheque inclusos nos autos. 

Abstrai-se dos títulos que um destes fora emitido pelo Requerido, em favor 

de terceiro. A parte Reclamada por sua vez, aponta ILEGITIMIDADE ATIVA, 

em razão de encontrar-se nominal a terceiro estranho aos autos e no 

mérito, sustenta que não manteve qualquer relação jurídica com o mesmo, 

sendo esta parte ilegítima para cobrança dos títulos. DA PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA Compulsando os autos, verifico que em sede de 

impugnação o título fora assinado no verso e levando em consideração os 

princípios que regem esse juizado como o da celeridade processual, 

entendo que resta devidamente preenchido o requisito de endosso Com 

efeito, rejeito a preliminar suscitada, sendo o Autor parte legitima para 

figurar no polo ativo da presente demanda. DA PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva 

abstrai-se do título que o mesmo fora emitido pelo Requerido possuindo, 

portanto, responsabilidade sobre o adimplemento do mesmo. DO MÉRITO 

No mérito, melhor sorte não assiste ao contestante, eis que não vislumbro 

nos autos qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do 

Autor. Pelo contrário, a cártula comprova 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 

omissão quanto a causa debendi, bem como que não realizou negócio 

jurídico com o demandante. 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 
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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 

não há necessidade quanto a indicação da causa debendi, bem como, que 

tendo 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$ 1.234,00 

(mil duzentos e trinta e quatro reais). À vista de tais fatos, a procedência 

do pedido é medida imperiosa. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na 

petição inicial, para condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante 

R$ 1.234,00 (mil duzentos e trinta e quatro reais), corrigidos 

monetariamente a partir do vencimento da dívida 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: 1002181-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE BATISTA GEBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO)

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO)

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há comprovação de 

aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede de 

JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. 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 
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serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012565-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DUTRA CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS 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. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS e MATERIAIS. Narra a parte requerente que em 

14.08.2017 adquiriu um aparelho de celular SAMSUNG GALAXY J5, no 

valor de R$ 799,00, e na mesma oportunidade celebrou contrato de seguro 

de proteção de bens, no valor de R$ 200,90. Aduz que em 05.10.2017 

teve seu aparelho celular furtado, momento que registrou boletim de 

ocorrência e procurou a seguradora ré para perceber a indenização do 

produto assegurado. Salienta que a seguradora negou a cobertura por se 

tratar de um furto simples. Inconformado, o autor propôs a presente 

demanda, requerendo indenização por danos materiais e morais Passo a 

análise do mérito. Insta salientar, entendo perfeitamente aplicáveis as 

normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso versando, pois os 

critérios para a caracterização dos fornecedores previstos no art. 3º do 

CDC são puramente objetivos. Todavia, em que pese a aplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor, conforme retro declinado, é certo 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. 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. Importa em 

dizer que o Autor não está dispensado de trazer aos autos o mínimo de 

prova possível a demonstrar seu direito, nos termos do art. 373, I, do 

Código de Processo Civil, in verbis: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; Diante do contexto dos 

autos, analisando de maneira minuciosa a apólice de seguro contratada 

verifico que a mesma não garante cobertura em caso de furto simples, e, 

ainda, está devidamente demonstrado a exclusão de cobertura em tal 

hipótese na cláusula 7º do referido contrato. Insta salientar ainda que não 

merece prosperar a tese do Requerente que não se pode esperar do 

consumidor o conhecimento de tais termos técnicos tendo em vista 

constar a devida diferenciação de tais termos no contrato assinado pelo 

Autor. Sendo assim, ante a ausência de responsabilidade, temos que não 

há que se falar em responsabilização da requerida. Logo, tenho que o 

pleito de ressarcimento a título material não merece acolhimento. Resolvido 

este ponto controvertido, é possível aferir os pleiteados danos morais, os 

quais, por consectário jurídico lógico, merecem o mesmo desfecho. Eis 

que, não havendo qualquer atitude ilícita por parte da requerida, da qual 

não poderia ser exigida conduta diversa frente ao roubo dos ingressos. 

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. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 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. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006433-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR POSSAMAI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Trata-se de ação proposta por ADEMIR POSSAMAI contra 

PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, visando à 

restituição imediata das parcelas pagas referentes ao contrato de 

consórcio, por haver desistido do grupo após suposta falha na prestação 

de serviços pela Ré. A Reclamada discorre não ser possível a restituição 

imediata das parcelas pagas, o que ocorrerá após o encerramento do 

grupo. É a breve síntese dos autos, eis que, o relatório em sede de 

Juizado é dispensado, consoante artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 
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que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 330 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo 

sentença: I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, 

sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência;”. O caso em análise, trata-se de questão amplamente discutida 

em nossos tribunais. Inicialmente ressalto que os contratos litigados foram 

firmados sob a égide da Lei n.º 11.795/08, merecendo ser abrangido pelo 

aludido Diploma Legal. Nesse sentido, o artigo 22 da Lei n.º 11.795/08 

assim dispõe: “Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do 

crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição 

das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do 

art. 30. § 1o A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na 

forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por 

adesão. § 2o Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de 

que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores 

pagos, na forma do art. 30.“ Este juízo comunga com o entendimento que 

emana do E. Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, temos que os 

contratos celebrados após a edição do competente diploma normativo 

devem ser regidos por tal. Oportunamente transcrevo o julgamento do E. 

STJ, in verbis: (...) CONSÓRCIO. CONTRATO FIRMADO APÓS A VIGÊNCIA 

DA LEI 11.795/08. DESISTÊNCIA. APLICAÇÃO LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. 

RESTITUIÇÃO POR MEIO DE SORTEIO. 1. É válida a relação jurídica 

consorcial estabelecida por meio de contrato cujos termos são 

suficientemente claros acerca do objeto contratado e das condições para 

a contemplação do consorciado. 2. Configura indevida inovação a 

pretensão de revisão das cláusulas contratuais deduzida nas razões do 

recurso. 3. Nos contratos celebrados sob a égide da Lei 11.795/08 a 

devolução das parcelas pagas pelo consorciado excluído será efetuada 

na forma do artigo 22 da referida lei, ou seja, por meio de contemplação 

por sorteio. (...) (STJ - Rcl: 5715 , Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de 

Publicação: DJ 19/04/2011, undefined) (destaque nosso) Ainda, os 

tribunais de justiça pátrio no mesmo sentido tem se posicionado, 

consoante decisões abaixo ementadas: CONSÓRCIO. CONTRATO 

FIRMADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. DESISTÊNCIA. 

APLICAÇÃO LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. RESTITUIÇÃO POR MEIO DE 

SORTEIO. 1. É VÁLIDA A RELAÇÃO JURÍDICA CONSORCIAL 

ESTABELECIDA POR MEIO DE CONTRATO CUJOS TERMOS SÃO 

SUFICIENTEMENTE CLAROS ACERCA DO OBJETO CONTRATADO E DAS 

CONDIÇÕES PARA A CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO. 2. 

CONFIGURA INDEVIDA INOVAÇÃO A PRETENSÃO DE REVISÃO DAS 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS DEDUZIDA NAS RAZÕES DO RECURSO. 3. 

NOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A ÉGIDE DA LEI 11.795/08 A 

DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO EXCLUÍDO 

SERÁ EFETUADA NA FORMA DO ARTIGO 22 DA REFERIDA LEI, OU SEJA, 

POR MEIO DE CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO. 4. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. (TJ-DF - ACJ: 222007420108070003 DF 

0022200-74.2010.807.0003, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Data de 

Julgamento: 15/03/2011, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: 25/03/2011, DJ-e Pág. 292, 

undefined) Ainda: “Consórcio Veículo automotor - Contrato firmado após a 

vigência da Lei 11.795/08 - Restituição das parcelas Juros de mora. 1. Em 

caso de desistência do consorciado, em contrato de consórcio celebrado 

após a vigência da Lei 11.795/08, a restituição das parcelas pagas deve 

ocorrer na oportunidade da contemplação da cota do consorciado 

excluído ou em até sessenta dias do encerramento do grupo, caso não 

seja sorteada a sua cota. 2. Os juros de mora somente são devidos a 

partir do momento em que, decorrido o prazo previsto após o término do 

plano, a administradora não disponibiliza a restituição dos valores ao 

consorciado.Ação julgada improcedente. Recurso provido.” (TJ-SP - APL: 

155658820118260302 SP 0015565-88.2011.8.26.0302, Relator: Itamar 

Gaino, Data de Julgamento: 20/06/2012, 21ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 21/06/2012, undefined) (destacamos) Com efeito, 

DECLARO como APLICÁVEL ao caso sub judice as regras dispostas na 

Lei n.º 11.795 de 08 de Outubro de 2008. Pois bem. Resta comprovado 

nos autos que o reclamante efetuou o pagamento de algumas parcelas do 

respectivo consórcio. Por restar comprovado nos autos o pagamento 

parcial das parcelas do respectivo contrato, entendo ser devida a 

restituição dos valores pagos pelo requerente, porém, com algumas 

ressalvas a seguir observadas no que concerne aos abatimentos do valor 

a ser restituído. Vê-se dos autos que o contrato firmado entre as partes é 

do tipo contrato de adesão que prevê a devolução dos valores pagos, em 

caso de desistência do consorciado. Em consonância com o julgado acima 

transcrito, não há que se falar na restituição imediata da quantia, mas, sim, 

de acordo com a normatização trazida pelo artigo 22 da Lei 11.795/2008, 

ou seja, quando a parte, ainda que desistente, for contemplada por meio 

de sorteio. No que tange aos encargos, tenho que os encargos a serem 

abatidos são os cobrados no contrato, ou seja, as taxas referentes à 

administração, seguro e as tarifas bancárias. A taxa de administração 

deve ser deduzida do valor a ser restituído nos termos do contrato firmado 

entre as partes. Sobre o assunto, vale ressaltar que é entendimento 

pacificado nos Tribunais pátrios que poderá ser cobrada a taxa de 

administração em valor acima de 10%, não caracterizando abusiva a 

previsão contratual. Assim manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO DOS CONTRATOS 

FINDOS. POSSIBILIDADE. CONSÓRCIO DE BENS MÓVEIS. TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO). 

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. 1 - Ainda que sucinta a 

motivação, tendo havido manifestação do Tribunal a quo sobre as 

questões de fato e de direito para fundamentar o resultado, exprimindo o 

sentido geral do julgamento, não se emoldura violação aos artigos 458 e 

535 do Código de Processo Civil. 2 - É firme a jurisprudência desta Corte 

quanto à possibilidade de revisão dos contratos findos, ainda que em 

decorrência de quitação, para o afastamento de eventuais ilegalidades. 

Precedentes. 3 - A matéria ora analisada encontra-se pacificada neste 

Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a Corte Especial (EREsp 

nº 927379/RS) consigna o entendimento de que as administradoras de 

consórcio possuem total liberdade para fixar a respectiva taxa de 

administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 

2.766/97 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva, portanto, 

as taxas fixadas em percentual superior a 10% (dez por cento), conforme 

ocorre no presente caso. 4 - Recurso especial conhecido e parcialmente 

provido. (REsp 796.842/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, 

QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2010, DJe 12/04/2010) (destaque 

nosso) Deste modo, devido o desconto do valor referente à taxa de 

administração. Em relação ao seguro, é cabível sua cobrança, uma vez 

que, independente do número de parcelas pagas, tem-se que utilizou dos 

serviços propostos, não devendo haver restituição do valor referente ao 

pagamento do seguro. No mesmo sentido: CONSÓRCIO. BENS IMÓVEIS. 80 

MESES. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE 

ADIMPLIDO SOMENTE AO FINAL DO GRUPO EM CONFORMIDADE COM A 

RECLAMAÇÃO N° 3.752-GO, DO STJ, DE 26-05-2010. - É devida a 

devolução das parcelas pagas ao consorciado desistente em até 30 dias 

do encerramento do grupo. - A taxa de administração deve ser abatida do 

montante a ser restituído, nos patamares fixados no contrato. Alinhamento 

ao entendimento emanado pelo STJ no julgamento dos Embargos de 

Divergência no REsp n. 927.379. - Devida a retenção dos valores 

alcançados à administradora a título de seguro de vida, em face do seu 

caráter remuneratório. - Correção monetária pelo índice IGP-M por melhor 

repor o desgaste da moeda no período. Juros de mora a contar do 31º dia 

do encerramento do grupo. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71002839454, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 27/01/2011) 

(destaque nosso) Quanto à multa contratual (caso existente), em que 

pese haver divergência jurisprudencial, entendo que merece prevalecer a 

tese do STJ de que apenas é cabível quando demonstrado o efetivo 

prejuízo ao grupo. Nesse sentido, transcrevo: RECURSO ESPECIAL Nº 

1.392.053 - DF (2013/0204834-1) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO RECORRENTE : CAIXA CONSÓRCIOS S/A 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS ADVOGADOS : JULIANA ALVES 

CAROBA E OUTRO (S) LETÍCIA TEIXEIRA LEITE RECORRIDO : ROBERTO 

MESQUITA DA SILVA ADVOGADO : CARLOS EDUARDO MOSCATO DE 

MIRANDA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONSÓRCIO. 

DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. 

TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. QUESTÃO 

SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ARTIGO 543-C DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. 

PRETENSÃO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 

7/STJ. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça inclina-se no 

sentido de que a possibilidade de se descontar dos valores devidos 

percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo 

depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à 
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administradora do consórcio. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. 

CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. 

NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. 

INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a 

possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de 

reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) 

depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à 

administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). (...) (STJ 

- REsp: 1392053 DF 2013/0204834-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 16/12/2014) “In casu”, a requerida 

não demonstrou que a desistência do Autor gerou prejuízos ao andamento 

do grupo. Portanto, afasto a aplicação da cláusula penal. Deste modo, 

ultrapassadas os pontos controvertidos da demanda, a procedência 

parcial dos pedidos é medida que se impõe, devendo ser aplicada a 

redução, do valor pago pelo requerente, para após restituição, das taxas 

de administração e seguro no patamar fixado no contrato. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

pelo autor na inicial, para CONDENAR a requerida a RESTITUIR as parcelas 

pagas pelo requerente, referentes ao contrato de consórcio, na forma do 

artigo 22 da Lei n.º 11.795/08, ou seja, quando houver a contemplação da 

cota de consórcio do requerente, afastando, apenas, a incidência da 

cláusula penal (multa). Deixo de condenar a requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o transito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010716-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILSE DAHM BEZERRA DA ROCHA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUFORTTE MONTAGENS INDUSTRIAIS 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 da nota fiscal 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$ 19.500,00 (dezenove 

mil e quinhentos 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: 1013738-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE MORAIS GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013738-20.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE DE MORAIS GODOY 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSE DE 

MORAES GODOY em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a origem do 

contrato que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 

893,77 (oitocentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos). A 

Reclamada apresentou contestação genérica, se limitando a tese de que 

os fatos descritos na inicial não são suficientes para ensejar a reparação 

por danos morais, por se tratar de uma situação de mero dissabor. 

Sustenta que não restou comprovado nos autos qualquer conduta do 

banco, capaz de ensejar a reparação por danos morais. No entanto, 

verifico que a Reclamada não trouxe aos autos nenhum documento que 

indique à existência de relação jurídica entre as partes ou exigibilidade da 

dívida levada a inscrição nos órgãos restritivos ao crédito. 

Consequentemente, inexiste nos autos qualquer contrato devidamente 

assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a contratação se 

realizou por meio de "call center" ou histórico de pagamento de boletos de 

cobrança. Situação essa que poderia comprovar a contratação de 

serviços ou aquisição de produtos, afastando a tese da ocorrência de 

fraude no caso concreto. No caso, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 
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ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para: a) declarar a inexistência dos débitos negativados pela 

Reclamada objeto desse processo, e b) condenar a Reclamada em danos 

morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 

1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a 

partir desta data, nos termos dos artigos 292, §3º e 487, inciso I, ambos 

do NCPC. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo 

dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intime-se. Cumpra-se 

SINOP, 27 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008238-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FELIPE SANTOS DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-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 INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta 

por RAFAEL FELIPE SANTOS DA COSTA em face de ITAU SEGUROS S/A. 

A controvérsia dos autos cinge-se quanto a existência da cobertura 

securitária contratada. Ressai dos autos que a parte Requerente aduz ter 

sido vítima de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, no interior 

da agência da parte Requerida, sendo coagido a efetuar o saque de R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais) os quais foram restituídos e subtraído 

um relógio TECNOS e um celular XIAOMI MIMAX. Por seu turno a parte 

Requerida aduz excludente da cobertura securitária. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. 

Decido. As condições gerais da apólice de seguro juntada aos autos (id nº 

9922746) é clara em restringir a cobertura securitária quando há o roubo 

de bolsa, mochila ou similar, no qual o cartão de crédito esteja guardado; 

porém, no presente caso, da simples leitura da petição inicial, verifica-se 

que o sinistro limitou-se à subtração de bens móveis da parte Requerente, 

não implementando a condição necessária para gerar o dever de 

indenizar, qual seja, a subtração de bolsa, mochila ou similar, na qual o 

cartão de crédito segurado esteja contido. Portanto, não restou 

demonstrado o dever da parte Requerida, em indenizar. Contudo, deve-se 

destacar que a ausência de responsabilidade da parte Requerida não 

significa a ausência de responsabilidade da instituição financeira em si, 

pela ocorrência do sinistro. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na presente ação ante a incidência da excludente contratual 

prevista no item 5.1.3 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: 1013801-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO DA SILVA SANT ANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO)

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013801-45.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIO DA SILVA SANT ANA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por LUCIO DA SILVA SANTANA em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. O cerne 

da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da 

parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de 

que não possui relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a 

origem do contrato que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor 

de R$ 335,96. A Reclamada apresentou contestação alegando em 

preliminar inépcia da inicial e prescrição. Sustenta ainda que não restou 

comprovado nos autos qualquer conduta do banco, capaz de ensejar a 

reparação por danos morais. No entanto, verifico que razão assiste à 

Reclamada no que tange a preliminar de prescrição. Como a prescrição 

prevista no art. 27 do CDC diz respeito aos vícios na prestação de 

serviços, inaplicável a regra ao pedido de declaração de inexistência de 

débito e da conseqüente indenização por inscrição indevida. Tendo a 

inscrição nos órgão de proteção ao crédito ocorrido em 26/07/2014, data 

esta que estabelece o marco inicial para interposição da ação, época em 

que já vigia o Código Civil de 2002, deverá a pretensão autoral se 

submeter às regras estabelecidas neste diploma legal, dentre elas a 

constante do art. 206, § 3°, IX, que estabelece o prazo de 03 (três) anos 

para a configuração da prescrição. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS 

MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 

PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. O prazo prescricional da ação de indenização 

por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, 

do CC/2002. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 663.730/RS, 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 09/05/2017, DJe 26/05/2017) De tal sorte, considerando que a 

inscrição do nome da autora se deu em julho de 2014 e que a presente 

ação foi interposta somente no dia 20/12/2017, bem como por não poder a 

data de emissão do extrato de consulta ao banco de dados do SPC ser 

utilizada como marco para o início da contagem do prazo prescricional, 

tem-se que restou configurada a prescrição da pretensão relativa ao 

pagamento de indenização por inscrição indevida. . Deste modo, 

ACOLHE-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. 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. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intime-se. Cumpra-se SINOP, 27 de junho 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013690-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA BOGADO SOLIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013690-61.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ELIANA BOGADO SOLIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ELIANA BOGADO 

SOLIS em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Decido. No caso, não 
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havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR Primeiramente, cumpre 

salientar que não merece acolhida a pretensão da requerida no tocante à 

ausência de comprovante de endereço da parte autora, eis que a escolha 

do domicílio do consumidor é uma faculdade sua, e não uma obrigação. 

Não há que se falar em ausência de interesse de agir diante da existência 

de indícios de prova que demonstra a conduta da parte autora visando 

solucionar a controvérsia e a causa de pedir consistente justamente na 

negativação supostamente indevida feito pela requerida. Desta forma 

REJEITO as PRELIMINARES suscitadas. Não havendo mais arguição de 

preliminares passo a análise do mérito. MÉRITO Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui débito 

com a Reclamada, desconhecendo a origem da cobrança que ensejou a 

anotação junto ao SPC/SERASA nos valores de R$ 138,24 (cento e trinta e 

oito reais e vinte e quatro centavos) e R$ 226,05 (duzentos e vinte e seis 

reais e cinco centavos). A Reclamada apresentou contestação genérica, 

se limitando a tese de que os fatos descritos na inicial não são suficientes 

para ensejar a reparação por danos morais, por se tratar de uma situação 

de mero dissabor. Sustenta que não restou comprovado nos autos 

qualquer conduta do banco, capaz de ensejar a reparação por danos 

morais. No entanto, verifico que a Reclamada não trouxe aos autos 

nenhum documento que indique à existência de relação jurídica entre as 

partes ou exigibilidade da dívida levada a inscrição nos órgãos restritivos 

ao crédito. Consequentemente, inexiste nos autos qualquer contrato 

devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de 

pagamento de boletos de cobrança. Situação essa que poderia comprovar 

a contratação de serviços ou aquisição de produtos, afastando a tese da 

ocorrência de fraude no caso concreto. No caso, não comprovada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Importa consignar que a parte Reclamante possui outras 

anotações junto ao SPC/SERASA, no entanto, são supervenientes às 

discutidas na presente reclamação. Assim, não há que se falar em 

aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

Súmula, a existência de apontamento posterior, como no presente caso, é 

levado em consideração para fixação do quantum, dentro dos parâmetros 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse entendimento: 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA 

PARTE AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) declarar a 

inexistência dos débitos negativados pela Reclamada objeto desse 

processo, e b) condenar a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data, nos 

termos dos artigos 292, §3º e 487, inciso I, ambos do NCPC. Oficie-se ao 

SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 

55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intime-se. Cumpra-se SINOP, 27 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004833-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MONDADORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013803-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO FERREIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013803-15.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO 

FERREIRA ARAUJO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 
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Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por CARLOS AUGUSTO FERREIRA ARAUJO em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à 

reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, por compensação de falha na prestação 

de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. A parte 

Reclamante alega não reconhecer a relação jurídica e o débito cobrado 

pela Reclamada e, que supostamente tenha sido levado à inscrição no 

banco de dados do SPC/SERASA, no valor de R$ 131,73 (cento e trinta e 

um .reais e setenta e três centavos). Analisando detidamente os autos do 

processo, verifico que a parte reclamada, em contestação, logrou êxito em 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora. A reclamada demonstrou 

suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos elementos 

que demonstram a relação contratual referente ao contrato nº. 

0208129074, de titularidade da parte autora, bem como os débitos que 

deram origem ao apontamento nos órgãos restritivos ao crédito. Além 

disso, em que pese a parte autora afirmar ter cancelado os serviços 

prestados pela requerida, esta não traz aos autos qualquer prova do 

alegado. Não se pode negar, que nos tempos atuais, de call center, 

informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, 

sem a presença física das partes. Negar essa realidade é tapar os olhos à 

modernidade, ciente que as relações contratuais evoluem, o Direito 

também evolui! Em que pese à majoritária jurisprudência não aceitar a 

prova unilateral via "print" na tela do computador, mas sem a assinatura da 

reclamante, o fato é que, no caso concreto, demonstrou-se que a 

reclamante chegou a pagar fatura de cobrança referente à contratação do 

serviço de telefonia. Se pagou é porque mantinha e manteve a relação 

com a reclamada. Essas premissas forçam reconhecer que a existência 

de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Ex positis, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intime-se. Cumpra-se SINOP, 28 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010406-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R G DA SILVA G OLIVEIRA ESTUDIO DE DANCA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAN FITNESS COMERCIO E CONFECCOES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON WIEZEL OAB - SP110778 (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 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C EXCLUSÃO DE CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITOS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por R G DA 

SILVA G OLIVEIRA ESTUDIO DE DANCA - ME em face de DAN FITNESS 

COMERCIO E CONFECCOES EIRELI - ME. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto a responsabilidade da parte Requerida em manter o nome 

da parte Requerente protestado após a quitação do débito. 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 

com fulcro no art. 20 da Lei nº 9.099/95 uma vez que esta apesar de 

devidamente citada (id nº 12291045) não compareceu à audiência de 

conciliação (id nº 10782498). Todavia, incumbe destacar que a presunção 

de veracidade, além de comportar prova em contrário, incide apenas 

quanto à matéria fática. Tem-se por incontroverso que a parte Requerente 

restou inadimplente com o pagamento da importância de R$ 1.142,80 (um 

mil e cento e quarenta e dois reais e oitenta centavos) referente à 

duplicata 047968/B leva a protesto em 08.01.2016. Ainda, é incontroverso 

que as partes entabularam acordo, reparcelando o débito em três 

pagamentos, com vencimento respectivos para 29/01/2016, 29/02/2016 e 

29/03/2016. Em suas razões a parte Requerente insurge-se contra a 

permanência de seu nome em protesto; contudo, conforme pacífica 

jurisprudência pátria, aqui inclusa a da Turma Recursal do E. TJMT a seguir 

ementada, o ônus em promover a baixa do protesto devido é do devedor, 

no presente caso, a parte Requerente eis que o protesto ao tempo de sua 

inscrição era devido. Vide: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. 

PROTESTO DEVIDO. ÔNUS DO DEVEDOR DE PROVIDENCIAR O 

LEVANTAMENTO DO PROTESTO E A EXCLUSÃO DO SEU NOME DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI 

N.º 9.492/97 E PRECEDENTES DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 

MEDIDA IMPOSITIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO 

PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela 

desconstituição de débitos e indenização por danos morais, em razão da 

manutenção indevida de protesto junto ao 3.º Tabelião de Notas e de 

Protesto de Letras e Títulos de Bauru/SP, consubstanciado em dívida já 

paga, porquanto liquidado o contrato de financiamento celebrado com a 

instituição financeira Recorrida. 2. É fato incontroverso nos autos que 

houve a liquidação do contrato mediante transação efetuada entre as 

partes em 03/08/2011. Contudo, o que ensejou a realização do protesto 

em 27/12/2010, foi o atraso no pagamento das parcelas do contrato de 

financiamento celebrado com a instituição financeira, ou seja, em data 

anterior a celebração do acordo firmado entre as partes. 3. Em sendo 

legítimo o protesto, a responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de 

protestos e providenciar a baixa e regularização cadastral é do devedor, 

principal interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos 

emolumentos devidos ao registrador. Precedentes do STJ. 4. Caso em que 

a consumidora não informa se solicitou a carta de anuência para a baixa 

do protesto e eventual inércia da instituição financeira no atendimento de 

tal requerimento. 5. Frise-se que a única restrição que consta do extrato 

do SPC/SERASA colacionado na exordial é justamente do protesto levado 

a efeito no dia 27/12/2010, cuja solicitação havia sido requerida pela 

instituição financeira em 17/12/2010. Dessa forma, a baixa do protesto 

junto ao Cartório – ônus que era do devedor – automaticamente também 

excluiria a restrição nos demais órgãos de proteção ao crédito. 6. 

Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (TJMT, 

Procedimento do Juizado Especial Cível 110968320158110008/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 

10/04/2017 - grifo nosso). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010627-74.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POUSADA CANCIONEIRO LTDA- ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO OAB - MT0017868A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT0010624A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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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. Ressai 

dos autos que a parte Requerente ajuizou a presente EXECUÇÃO em face 

da parte Requerida visando a satisfação de seu crédito; contudo, 

verifica-se que a parte Requerida encontra-se em processo de 

recuperação judicial, autos nº 16506-23.2015.811.0041 (985434) em 

trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Uma vez a parte Requerente listada como credora dos 

autos da recuperação judicial, o presente feito perde seu objeto, eis que 

doravante, nos termos da legislação pátria qualquer ato de satisfação do 

crédito decorrerá dos autos nº 16506-23.2015.811.0041 (985434). Ex 

positis, DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000176-07.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO RODRIGUES 

MENDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MARCELO RODRIGUES MENDES em 

desfavor de VIVO S/A. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

PRELIMINAR Não há que se falar em ausência de interesse de agir diante 

da existência de indícios de prova que demonstra a conduta da parte 

autora visando solucionar a controvérsia e a causa de pedir consistente 

justamente na negativação supostamente indevida feito pela requerida. 

MERITO Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo a 

origem do contrato que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. A 

Reclamada apresentou contestação genérica, se limitando a tese de que 

os débitos foram gerados em razão de uso de linha telefônica contratada 

em nome da parte Reclamante. No entanto, apesar de afirmar que a parte 

autora contratou uma suposto linha telefônica, não trouxe aos autos 

nenhum documento hábil a comprovar a existência e exigibilidade da 

dívida. Consequentemente, inexiste nos autos qualquer contrato 

devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de 

pagamento de faturas. Situação essa que poderia comprovar a 

contratação dos serviços, afastando a tese da ocorrência de fraude no 

caso concreto. Desse modo, não havendo comprovação da relação 

jurídica entre as partes, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 

indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Em que pese exista outra 

negativação, verifico que não se aplica ao caso a Súmula 385 STJ, por 

não se tratar de negativação preexistente. Todavia, conforme 

entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em 

conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é 

diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: 

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - 

INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito que 

não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 
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ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o 

fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do Cadastro de 

Inadimplentes SPC/Serasa com relação à dívida discutida nos autos, 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré 

referente a dívida em litígio, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento para a parte autora da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir da 

disponibilização da negativação - e correção monetária a partir desta data 

(súmula 362 do STJ), e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao 

SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 

55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intime-se. Cumpra-se SINOP, 28 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000171-82.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RENATO TENORIO ALVES - 

ME REQUERIDO: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por RENATO 

TENORIO ALVES - ME em desfavor de GRAFICA PRINT INDUSTRIA E 

EDITORA LTDA. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

PRELIMINAR Não há que se falar em ausência de interesse de agir diante 

da existência de indícios de prova que demonstra a conduta da parte 

autora visando solucionar a controvérsia e a causa de pedir consistente 

justamente na negativação supostamente indevida feito pela requerida. 

MERITO Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo a 

origem do contrato que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. A 

Reclamada apresentou contestação genérica, se limitando a tese de que 

os débitos foram gerados erroneamente em nome da parte Reclamante. No 

entanto, apesar de afirmar não há pendencias em nome do requerente, 

não trouxe aos autos nenhum documento hábil a comprovar tal alegação. 

Ao contrario, o autor colaciona aos autos documentos comprobatório da 

pendência (id. 11318076). Desse modo, não havendo comprovação da 

relação jurídica entre as partes, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação 

foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em 

ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que 

o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o 

fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do Cadastro de 

Inadimplentes SPC/Serasa com relação à dívida discutida nos autos, 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento para a parte autora da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir da 

disponibilização da negativação - e correção monetária a partir desta data 

(súmula 362 do STJ), e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao 

SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 

55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intime-se. Cumpra-se SINOP, 28 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004856-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HEMER ANGELINE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado 

n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte nas 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei n.º 9.099/95, in 

verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo” (...) § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar 

que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo 

Juiz, do pagamento das custas. A eventual justificativa da ausência isenta 

o Requerente apenas no pagamento de custas, sendo a extinção, medida 

imperiosa. “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: 1000368-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON ARALDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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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: 1001160-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PERIOTO BOGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(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 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por EDUARDO PERIOTO BOGO em face de CLUB 

MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto à regularidade da inscrição do nome da parte Requerente 

em cadastro de inadimplentes por débito que afirma desconhecer. Por seu 

turno a parte Requerida sustentou ausência de ilicitude, bem como pugnou 

pelo reconhecimento de excludente de culpa exclusiva de terceiro. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Com a contestação a parte Requeria trouxe aos autos 

cópia dos documentos apresentados a esta para a abertura do contrato; 

dentre eles destaca-se cópia da CNH em nome da parte Requerente, 

todavia, contendo fotografia de, claramente, pessoa diversa deste. Ainda 

que a parte Requerida sustente pela excludente de culpa exclusiva de 

terceiro falsário; tal argumento não prospera uma vez que, tal risco – ser 

vítima de fraudes – está inerente na atividade ecônomica por ela 

desempenhada. Neste sentido destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDICATIVOS DE CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. 

INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE 

DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Os 

contratos de serviço de telefonia encerram relação de consumo e, por 

essa razão, sujeitam as fornecedoras à responsabilidade objetiva pelo 

fato do serviço, em função do risco do empreendimento. 2. Caso concreto 

em que a alegação autoral de inexistência de contratação vem confortada 

por prova documental produzida pela demandante, a qual evidencia 

residência diversa daquela apontada pela ré como local de habilitação do 

terminal telefônico supostamente contratado entre as partes. Probabilidade 

de fraude na contratação do serviço. 3. Diante disso, tem-se que os 

prejuízos decorrentes da negativação do nome da requerente devem ser 

reparados pela parte hipersuficiente da relação jurídica, que assumiu o 

risco do negócio ao empreendê-lo sem a adoção de medidas destinadas a 

prevenir potenciais fraudes e danos a terceiros. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70064832132, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 

22/07/2015 - grifo nosso). Não havendo uma mínima comprovação da 

origem do débito, impõe-se o seu reconhecimento como inexistência; o que 

torna a inscrição questionada nos autos como indevida. E trata-se de 

ponto pacífico em nossa jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in re 

ipsa pela negativação indevida. 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 4666623; DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos e CONDENAR a parte 

Requerida a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença 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: 1001686-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEBASTIAO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVALDO EVANGELISTA DOS SANTOS (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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003299-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI SOARES PISANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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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 EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos por ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA suscitando OMISSÃO da sentença proferida 

no id nº 12847069 por ausência de revogação da TUTELA de URGÊNCIA 

concedida no id nº 5767473. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Em que pese 

os argumentos da parte Embargantes, não se vislumbra qualquer omissão, 

eis que o dispositivo sentencial foi específico em abordar o tema ora 

tratado nos seguintes termos, conforme verifica-se: Posto isso, REVOGO 

A TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE DEFERIDA e JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial, e, via de consequência, extingo o 

processo com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil (grifo nosso). Portanto, o pedido de 

revogação da liminar já restou deferido no momento da prolação da 

sentença. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e 

NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença da forma que fora 

lançada por seus fundamentos. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSA JORGE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Compulsando os autos verifico que o autor não 

compareceu em audiência de conciliação, contudo, há contestação da 

requerida com provas suficientes para comprovar a relação jurídica 

existente entre as partes, motivo pelo qual, passo a análise do mérito. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO MÉRITO Extrai-se 

dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta de telas de 

seu sistema interno com registros e informações, além de extrato de 

faturas e contrato assinado comprovando a relação jurídica existente 

entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos contudo, verifica-se dos autos que a mesma 

quedou-se INERTE. O ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o 

silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo 

efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do 

direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não precisa ser provado. 

Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel 

Dias Figueira Júnior: “Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, 

fica o réu dispensado de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados 

e que foram opostos na contestação, posto que desnecessária a 

produção probatória acerca de questões incontroversas.” (FIGUEIRA 

JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II 

tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, e, de outro modo 

julgo PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte 

Autora ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 29,90 (vinte 

e nove reais e noventa centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000494-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE MARIA MANFRIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES FELIPE TRENTINI (EXECUTADO)

STORE CONFECCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 266 de 347



Advogado(s) Polo Passivo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o acordo fora cumprido 

pelo devedor, conforme apontado. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA a 

AÇÃO com relação ao Requerido CHARLES FELIPE TRENTINI, 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: 1000385-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN RICARDO MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs as 

ações, visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as 

partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de 

não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado 

no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas de seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas, 

apontando a existência de contratação. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011258-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DA SILVA SAMPAIO MENEGALI OAB - MT22091/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE 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 DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta 

por ADALBERTO ORTEGA FERREIRA em face de CONCESSIONÁRIA 

ROTA DO OESTE S.A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

responsabilidade da parte Requerida por danos materiais provocados por 

suposto objeto na pista. Ressai dos autos que a parte Requerente aduz 

que trafegava na rodovia sob concessão da parte Requerida quando teve 

seu veículo atingido por um objeto que se encontrava na pista. Por seu 

turno a parte Requerida sustentou pela ausência de ato ilícito. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. A PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE ATIVA não prospera. 

Não apenas a parte Requerente demonstrou estar na condução do 

veículo, através dos comprovantes de pedágio emitidos, como também 

demonstrou ser o responsável por suportar os prejuízos do sinistro. Desta 

forma REJEITO a PRELIMINAR suscitada e por não vislumbrar questões de 

nulidades passo a análise do mérito. A parte Requerente satisfatoriamente 
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demonstrou a ocorrência do sinistro, bem como o prejuízo material 

suportado. Ainda trouxe aos autos comprovação de que postulou o 

ressarcimento pela via administrativa. Diversamente do alegado, 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 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) Uma vez fixada a responsabilidade objetiva da parte Requerida, 

pelos fundamentos supra, é dispensada a demonstração da culpa deste; 

contudo, seria admissível que a parte Requerida produzisse prova visando 

demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do 

autor Neste sentido, a parte Requerente em sua petição inicial afirma que o 

sinistro ocorreu por volta das 10h20min do dia 10.08.2017, próximo ao 

quilômetro 752 da rodovia; por sua vez o comprovante de pedágio (id nº 

10100938) foi emitido às 10h43min do referido dia; logo o sinistro ocorreu 

antes da praça de pedágio, situação que permitiria à parte Requerida 

trazer ao autos cópia das filmagens visando demonstrar a existência ou 

não de danos ao veículo da parte Requerente. Por fim, não assiste razão à 

parte Requerente quanto ao pedido de indenização por danos morais, uma 

vez que ausente a prova do alegado abalo moral sofrido em decorrência 

do sinistro. Do acidente não restaram quaisquer lesões físicas à parte 

Requerente, conforme atesta o Boletim de Acidente. Neste ponto 

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. […] 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). 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$ 795,00 

(setecentos e noventa e cinco reais) a título de DANOS MATERIAIS 

devidamente atualizados pelo INPC a partir da data dos fatos 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: 1009012-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE (REQUERENTE)

MARCIO RODRIGO TSCHOPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 409 SPE LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (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 RESCISÃO DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS proposta por 

MARCIO RODRIGO TSCHOPE e LUCIANA DE BONA TSCHOPE em face de 

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 409 SPE LTDA. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto ao percentual a ser retido em 

caso de rescisão contratual a pedido dos contratantes. Ressai dos autos 

que as partes Requerentes, enquanto adimplentes, solicitaram a 

desistência do contrato pactuado entre as partes. Por seu turno a parte 

Requerida pugnou pela aplicação da cláusula contratual 6.5 incidindo a 

multa de 25% sobre o valor pago. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A PRELIMINAR 

de INCOMPETÊNCIA pelo VALOR da CAUSA não prospera. Consoante 

dispõe o art. 292, II, CPC, à causa será atribuído o valor do ato ou de sua 

parte controvertida. E nesta mesma linha de pensamento dispõe o 

Enunciado nº 39 do FONAJE: ENUNCIADO 39 – Em observância ao art. 2º 

da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão 

econômica objeto do pedido. Portanto, à causa deveria, como foi, atribuído 

o valor em discussão, qual seja, o valor que se pretende restituir. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM 

DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL NÃO CONFIGURADA. VALOR DA CAUSA NÃO DEVE 

SER CONSIDERADO O VALOR TOTAL DO IMÓVEL, E SIM, O DO 

PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELA PARTE, DE ACORDO COM O 

ENUNCIADO Nº 39 DO FONAJE, QUE, NO CASO DOS AUTOS, É O TOTAL 

DA RESTITUIÇÃO PRETENDIDA. SENTENÇA DESCONSTIUÍDA. RETORNO 

DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO. RECURSO PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível 

Nº 71007343676, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 12/12/2017 - 

grifo nosso). A PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA quanto à 

COMISSÃO de CORRETAGEM não se vislumbra, pois o contrato pactuado 

entre as partes, expressamente em seu quadro XI e cláusula 14.1 a 

responsabilidade desta pelo pagamento da comissão de corretagem e, por 

este motivo, igualmente não prospera a PRELIMINAR quanto ao julgamento 

do REsp 1.551.956/SP sob a forma de RECURSO REPETITIVO, pois o 

contrato em questão não transferiu expressamente às partes 

Requerentes o ônus em adimplir com a comissão de corretagem. Desta 

OPINO pela REJEIÇÃO de TODAS as PRELIMINARES suscitadas. Não 

havendo arguição de outras, bem como não vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. Neste ponto, a parte Requerida aplica 

a multa contratual prevista na cláusula 6.5; bem como, desconta do saldo 

a se restituído a importância que desembolsou a título de comissão de 

corretagem. Porém, este último desconto está em descompasso com o 

contrato pactuado entre as partes. Não apenas a parte Requerida, 

conforme já exposto acima, assumiu o ônus em adimplir o valor a ser pago 

a título de comissão de corretagem; portanto, descontar referido valor da 

parte Requerente é transferir para o consumidor o risco de seu negócio. 

Bem como, não houve clareza nas cláusulas contratuais a informar ao 

consumidor que, em caso de rescisão, este deveria ressarcir o valor 

gasto a título de comissão de corretagem. Comissão esta que não possui 

valor expresso no contrato pactuado entre as partes. E nesta senda 

comporta a REJEIÇÃO do PEDIDO CONTRAPOSTO formulado pela parte 

Requerida. 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 
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CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

06/11/2017 - grifo nosso). Na hipótese em concreto as partes 

Requerentes firmaram contrato com a parte Requerida em 29.04.2016, 

postulando pela rescisão contratual no início de outubro/2016. Logo, neste 

cenário, transcorrido lapso temporal de cerca de menos de 06 (seis) 

meses não se justifica a incidência da totalidade da multa contratual 

estipulada em 25%, a qual deve ser limitada ao percentual de 10%. Por fim, 

no que tange ao dano moral não se vislumbra sua ocorrência. Ainda que 

incidente as normas do Código de Defesa do Consumidor, isto, por si só, 

não isenta as partes Requerente em fazer prova do dano moral postulado. 

Contudo, na presente hipótese, verifica-se que houve mero 

inadimplemento contratual que, por si só, também não enseja a reparação 

moral pretendida, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. Diante 

do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente ação para RESCINDIR o contrato entabulado entre as partes 

referente a Unidade Autônoma 152, Bloco Torre 1 – Afetto e CONDENAR a 

parte Requerida restituir à parte Requerente, já descontada retenção de 

10% (dez porcento), em parcela única, a importância de R$ 29.045,36 

(vinte e nove mil e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos) 

devidamente atualizado pelo INPC a partir do vencimento das respectivas 

parcelas e com incidência de juros legais à partir da citação e JULGAR 

IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO 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: 1004131-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU DE SIQUEIRA CAMPOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DURVAL DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA objetivando o 

recebimento do débito representado pelo cheque incluso nos autos. 

Observa-se do AR juntado nos autos, que, apesar de devidamente citada 

e intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato (audiência 

conciliatória), o que importa na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 

20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos 

acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte 

requerente. O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica da 

Carta de Citação e Intimação pelo Correio e do Aviso de Recebimento, 

aportado aos autos, sendo que para levar a efeito referida citação e 

intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso II da Lei n.º 

9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. “Ex 

Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Reclamada a 

pagar à parte autora a quantia descrita na cártula que embasa a presente 

ação, no montante de R$ 2.641,00 (dois mil seiscentos e quarenta e um), 

corrigida monetariamente a partir da emissão do título e, acrescida de juros 

legais de 1% ao mês, desde a apresentação do título para pagamento 

(Resp. 1.556.834). Nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a reclamante para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Parte(s) Polo Ativo:

ELISIANE RAQUEL DINARTE DURREWALD (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO)

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012498-76.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: ELISIANE RAQUEL DINARTE 

DURREWALD EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos etc. Trata-se de 

Execução de Título Judicial proposta em face da empresa OI S.A. É cediço 

que a executada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se 

encontra em RECUPERAÇÃO JUDICIAL postulada em 20/06/2016 e 

deferida em 29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº. 

0203711-65.2016.8.19.0001). Diante disso, cobra relevo consignar que o 

crédito objeto da presente “executio” está sujeito aos efeitos da 

recuperação judicial. Explico. Recentemente, restou amplamente divulgada 

a homologação do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores 

do grupo empresarial, conforme pode ser confirmado no sítio eletrônico 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br. À vista disso, o plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação e, uma vez 

homologado implica em NOVAÇÃO dos CRÉDITOS ANTERIORES ao 

PEDIDO. (20/06/2016) – Lei n. 11.101/05, art. 59, “caput”. Por tais razões, 

o Colendo Superior Tribunal de Justiça já emitiu parecer orientando que, 

concedida a recuperação judicial, as execuções individuais devem ser 

EXTINTAS, uma vez que não havia hipótese jurídica para seu 

prosseguimento. Nesse sentido: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES 

INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o 

inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput 

do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em 

falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 

2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica 

assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base 

no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução 

individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa 

- prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, 

porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante 

no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, 

igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1272697 DF 2011/0195696-6, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015). Para arrematar: 
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. 

SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. EMPRESA EXECUTADA 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS EMITIDAS ANTES 

DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E QUE NELE 

SE ENCONTRAM ARROLADAS. APROVAÇÃO QUE IMPLICA NA 

NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES AO PEDIDO, TENDO EM VISTA 

QUE A DECISÃO QUE CONCEDEU A RECUPERAÇÃO PASSOU A 

CONSTITUIR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ART. 59, § 1º DA LEI 

11.101/05), O QUE PERMITE A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. 

SENTENÇA MANTIDA. "DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS 

AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. A novação 

resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano 

em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra 

a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso 

porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento 

ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015)." Recurso 

conhecido e improvido. (TJ-SC - AC: 03078938120148240018 Chapecó 

0307893-81.2014.8.24.0018, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de 

Julgamento: 22/02/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial). Nesse 

diapasão, considerando que a decisão homologatória do plano constitui 

título executivo judicial (Lei nº 11.101/05, art.59, §1º), não há viabilidade 

jurídica para a retomada do presente feito. Isso porque, TODOS os 

CREDORES da empresa executada DEVEM se SUBMETER ao plano 

homologado pelo juízo universal, em observância aos objetivos do 

processo de recuperação judicial. Acerca do tema explica Fábio Ulhoa 

Coelho: Em princípio, todos os credores anteriores ao pedido de 

recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de recuperação 

aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano e votado por 

sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada na maioria dos 

credores. Não têm outra alternativa. (Curso de Direito Comercial, v. 3: 

direito de empresa. 15ª ed. São Paulo, Saraiva, 2014, p. 439). Nessa 

mesma linha de raciocínio, o Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece que: 

Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria. (Nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Sendo assim, diante 

de todo o exposto e considerando a impossibilidade de retomada da 

execução, eis que o título executivo que instrui o presente feito é 

ANTERIOR ao PEDIDO de recuperação judicial, sujeitando-se, por 

consectário, aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo, se 

perfaz nestes autos a PERDA do INTERESSE DE AGIR, o que não conduz 

a presente demanda a outro destino, senão a extinção. Ex positis, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, em razão da 

PERDA do INTERESSE DE AGIR, com fulcro no art. 485, inciso VI, do 

CPC/2015. Sem custas ou despesas processuais Transitada em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006909-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CESAR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C LEHMEN - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Tratas-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO proposta por JUNIOR CESAR 

ALVES em face de A. C LEHMEN – ME. A controvérsia dos autos cinge-se 

quanto ao descumprimento contratual. Inicialmente, DECRETO A REVELIA 

da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, uma vez que 

devidamente citada (id nº ), não compareceu à audiência de conciliação (id 

nº 10360059). A parte Requerente comprovou nos autos a realização do 

pedido, bem como o pagamento parcial. Neste ponto, incumbia à parte 

Requerida, com fulcro no art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC, trazer aos 

autos prova de que, alternativamente, procedeu com a entrega da 

encomenda no prazo estipulado ou que esta restou prejudicada por 

inadimplência da parte Requerente. Situações que não se comprovaram 

nos autos. Em havendo o descumprimento contratual pela parte Requerida, 

impõe-se o desfazimento do contrato celebrado entre as partes, com o 

retorno desta ao seu “status quo ante”; motivo pelo qual deverá a parte 

Requerida restituir os valores pagos devidamente corrigidos. Todavia, 

deverá ocorrer na forma simples, posto que o art. 42, parágrafo único, 

CDC, aplica-se tão somente às situações em que houve o pagamento 

indevido de valores e, no presente caso, o valor pago pela parte 

Requerente era devido, posto que confirmada a realização da compra; 

somente, ocorreu inexecução da contraprestação com a ausência de 

entrega do produto. Por fim, no que tange ao dano moral este não 

revela-se presente. Ainda que em uma relação de consumo, isto não retira 

o ônus da parte Requerente em demonstrar o fato constitutivo de seu 

direito, o que no presente caso significava, demonstrar qual a lesão à sua 

personalidade e honra ocorreu pela não entrega dos produtos. A 

jurisprudência pátria tem entendimento consolidado no sentido de que o 

mero descumprimento contratual, como é o presente caso, não é hábil, por 

si só, a ensejar a reparação moral. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. 

CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO 

ENTREGUE. REVELIA DA RÉ CASAS BAHIA QUE NÃO SURTE EFEITOS 

COM BASE NO ART. 345, INCISO I, DO CPC, EIS QUE A SEGUNDA RÉ 

APRESENTOU CONTESTAÇÃO. AUTORA COMPROU DUAS TELEVISÕES 

JUNTO A LOJA E PAGOU ATRAVÉS DE BOLETO DO BANCO 

SANTANDER, DEIXANDO DE RECEBER AS MERCADORIAS. 

COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PLEITEADO. ÔNUS DO ART. 373, 

INCISO I, DO CPC DESINCUMBIDO. DANOS MATERIAIS 

CORRESPONDENTES AO VALOR DOS PRODUTOS. RECURSO ADSTRITO 

A RECONHECER A DANO MORAL. OFENSA A PERSONALIDADE NÃO 

CONFIGURADA. HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 

71007513096, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 21/06/2018 - grifo 

nosso). Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na presente ação para CONDENAR a parte Requerida, a restituir 

na forma simples a importância original total de R$ 1.235,00 (mil duzentos e 

trinta e cinco reais), devidamente atualizado pelo INPC a partir do efetivo 

desembolso, qual seja, 04.01.2017 e juros legais fixados em 1% ao mês a 

partir da data 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: 1002071-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SOUSA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado na fatura do mês 11/2017, a qual não condiz com sua média de 

consumo. Tenho como aplicável o microssistema criado pelo código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Alega a autora que sua Unidade Consumidora 

sempre foi de baixa renda, no entanto nesse mês recebeu fatura com 

valor exorbitante, a qual não condiz com sua média de consumo. A 

reclamada, por sua vez, alega que a fatura litigada foi lançada com base 

na medição comum realizada não havendo qualquer irregularidade, 

restando procedente a cobrança. Pois bem, conforme se afere das contas 

juntadas pela requerente, sua média de consumo é baixa, sendo assim, é 

plausível sua irresignação. Logo, tenho que merece guarida a pretensão 

de desconstituição da fatura discutida nestes autos, eis que, aferida 

unilateralmente pela requerida, não se coadunando com a média de 

consumo, e não descrevendo os parâmetros utilizados para a cobrança. 

Sendo assim, torna-se patente que a fatura por ora litigada é indevida, e 

não pode prosperar. 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 exorbitante de serviços. 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$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida 

e incomodo gerado pelos fatos. Diante do exposto, e com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCENTES os pedidos formulados pela autora, para DESCONSTITUIR a 

fatura emitida no valor de R$ 705,51 referente ao mês 11/2017 e 

readequá-la à média usual de consumo de 50 à 337 kWh, ainda, condeno 

a Requerida ao pagamento de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) à titulo 

de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS acrescida de atualização na forma 

da Sum. 362 do STJ. Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95, deixo de condenar a parte ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, 

intime-se o requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002620-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA ASSMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Apenas para melhor situar a questão, cuida-se de 

AÇÃO DE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, alegando, em síntese, 

que teve o fornecimento de energia suspenso em razão de supostos 

débitos pretéritos. A reclamada apresentou contestação alegando que a 

reclamante possui débitos, sendo devida a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica. A autora apresenta impugnação à contestação, aduzindo 

que é devedora do mês de Agosto/2017, entretanto, tratando de dívida 

pretérita não poderia a Requerida suspender os serviços devendo 

portanto ser indenizada. 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. Vale dizer 

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. 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. Compulsando 

os autos, verifico que a Requerida atribuiu débitos pretéritos à autora, 

aduzindo que a suspensão dos serviços de energia se deu em razão de 

tais. Pois bem. Com relação aos débitos, tenho que não comportam 

discussão, eis que a Requerida carreou documentos capazes de justificar 

a cobrança, inclusive, a parte Autora em sua impugnação confessa que 

deve o mês de Agosto/2017. Restando concluir, portanto, que os valores 

são devidos. Inobstante, consigno que é indevido o corte no fornecimento 

de energia elétrica (serviço essencial e indispensável no dia a dia), em 

razão de débitos pretéritos, devendo a Requerida se valer de outros meios 

para efetuar a cobrança. 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.” 

Destarte, considerando todas as circunstâncias que envolveram os fatos, 

tenho que a quantia de R$ 1.500,00, se não consegue reverter a situação 

da parte autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. Diante do exposto, e com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos na inicial para condenar a requerida a pagar a 

autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95, deixo de condenar a parte ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
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Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, 

intime-se o requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 74739 Nr: 3116-79.2006.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEO ROVER, ANTONIO JOSÉ DE GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717-MT

 Posto isso, com fulcro artigo 107, inciso IV c/c o artigo 109, inciso V, 

ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

ROMEO ROVER, em razão da prescrição retroativa quanto ao crime em 

que foi condenado.Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado a 

presente decisão, procedam-se as baixas, comunicações e anotações de 

estilo, arquivando-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 183441 Nr: 4463-06.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAISY FRANCIELE RIBEIRO SARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 Vistos.

 Proceda-se o depósito dos valores na conta do Conselho Municipal de 

Segurança Pública, para fins de aquisição de equipamentos e materiais 

para à POLITEC, unidade de Sinop/MT.

Outrossim, saliento que o Presidente do Conselho supramencionado 

deverá apresentar relatório circunstanciado dos gastos/aquisição 

realizados, no prazo de 60 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 183441 Nr: 4463-06.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAISY FRANCIELE RIBEIRO SARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 Código n° 183441

Vistos,

 Trata-se de ação penal movida contra DAISY FRANCIELE RIBEIRO SARDI, 

devidamente qualificado nos autos, para apuração do crime tipificado no 

artigo 138, caput, c/c artigo 141, inciso II, ambos do Código Penal.

 A denúncia, acompanhada do rol de testemunhas e inquérito policial, foi 

recebida em 28/05/2014 (fl. 48).

Devidamente citada (fls. 53/54), a acusada apresentou resposta à 

acusação à (fl. 65).

À (fl. 79) o Ministério Público propôs a suspensão condicional do 

processo, nos termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, o que foi aceita pelo 

acusado à (fl. 79).

Acolhida a proposta, foi determinada a suspensão do processo pelo prazo 

de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições propostas pelo 

Parquet.

 À (fl. 108) o Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade da 

acusada em virtude do cumprimento das condições impostas.

É o relatório.

Decido.

A acusada obteve a suspensão condicional do processo em 23/04/2015, 

conforme se verifica do termo de audiência da (fl. 79).

Segundo consta dos autos foram cumpridas as condições impostas 

naquela ocasião, tendo decorrido o lapso temporal de dois anos, sem a 

revogação do benefício.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada DAISY FRANCIELE 

RIBEIRO SARDI e julgo extinto o processo, determinando o seu 

arquivamento, após as devidas comunicações e anotações.

Publique-se. Intime-se.

Não obstante o requerimento do “parquet” de conversão dos valores 

pagos pela ré em favor do Conselho da Comunidade de Sinop, verifico que 

à fl. 97 fora determinado o depósito dos valores na conta do Conselho 

Municipal de Segurança Pública, para fins de aquisição de equipamentos e 

materiais para à POLITEC, unidade de Sinop/MT.

Destarte, prossiga com o cumprimento da decisão de fl. 97.

 Transitando em julgado esta sentença, proceda-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 172136 Nr: 7255-64.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDINÉIA APARECIDA 

FERNANDES - OAB:9687/MT

 Ante o exposto, adotando o entendimento jurisprudencial acima exposto, 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código 

Penal, julgo EXTINTA A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, ante a 

prescrição do crime narrado nesta ação penal, com a consequente 

extinção da punibilidade MARCOS PAULO MARCIANO.Transitando em 

julgado esta sentença, proceda-se às baixas, comunicações e anotações 

de estilo, arquivando-se os autos. Não há bens a serem destinados.P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 201391 Nr: 4010-74.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:11109-A/MT

 Código n°201391

Vistos,

 Trata-se de ação penal movida contra DAMIÃO JOSÉ DOS SANTOS 

devidamente qualificado nos autos, para apuração do crime tipificado no 

artigo 306 da lei 9.503/97.

O Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo, nos 

termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, o que foi aceita pelo acusado (fl. 

85).

Acolhida a proposta, foi determinada a suspensão do processo pelo prazo 

de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições estabelecidas à 

fl. 85.

À fl. 108 o Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade do 

acusado em virtude do cumprimento das condições impostas.

É o relatório.

Decido.

O acusado obteve a suspensão condicional do processo em 30/11/2015, 

conforme se verifica do termo de audiência de fl. 85.

Segundo consta dos autos foram cumpridas as condições impostas 

naquela ocasião, tendo decorrido o lapso temporal de dois anos, sem a 

revogação do benefício.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado DAMIÃO JOSÉ DOS 

SANTOS e julgo extinto o processo, determinando o seu arquivamento, 

após as devidas comunicações e anotações.

Publique-se. Intime-se.

Não há bens a serem destinados.
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Transitando em julgado esta sentença, proceda-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 241841 Nr: 13219-33.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDER MAICÁ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HUNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9546-A-MT

 Código n°241841

Vistos,

 Trata-se de ação penal movida contra EDER MAICÁ DA SILVA 

devidamente qualificado nos autos, para apuração do crime tipificado no 

artigo 306, § 1°, inciso I da Lei 9.503/97..

O Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo, nos 

termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, o que foi aceita pelo acusado (fl. 

42).

Acolhida a proposta, foi determinada a suspensão do processo pelo prazo 

de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições estabelecidas à 

fl. 42.

À fl. 66 o Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade do 

acusado em virtude do cumprimento das condições impostas.

É o relatório.

Decido.

O acusado obteve a suspensão condicional do processo em 30/11/2015, 

conforme se verifica do termo de audiência de fl. 42.

Segundo consta dos autos foram cumpridas as condições impostas 

naquela ocasião, tendo decorrido o lapso temporal de dois anos, sem a 

revogação do benefício.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado EDER MAICÁ DA SILVA e 

julgo extinto o processo, determinando o seu arquivamento, após as 

devidas comunicações e anotações.

Publique-se. Intime-se.

Não há bens a serem destinados.

Transitando em julgado esta sentença, proceda-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos.

 Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 258423 Nr: 2754-28.2016.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO MONSO ARDUINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT

 Deliberações

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos. Diante do 

consignado no tópico de ocorrências, redesigno a presente solenidade 

para o dia 01 de Agosto de 2018, às 17 horas, devendo o cartório expedir 

mandado para intimação do requerido (Endereço: Rua 10, nº 731, Jardim 

Lisboa, Sinop/MT – telefone: 99995-6511), bem como intimar a causídica 

constituída à fl. 28 via DJE. Saem os presentes intimados, inclusive a 

requerente. Cumpra-se”. Nada mais, depois de lido e achado conforme eu, 

Luiz Vinícius Iori, o digitei.

Débora Roberta Pain Caldas Pedro da Silva Figueiredo Junior

 Juíza de Direito Promotora de Justiça

 Advogada da vítima: Josiani Ferreira da Costa Ronquim

Vítima: Elizangela Bruna da Silva

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 233816 Nr: 7974-41.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID DA CONCEIÇÃO CANEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/MT

 Ação Penal - Código Apolo 233816

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 55/63, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Não merece acolhida o pedido da nulidade das provas produzidas, tendo 

em vista que a autoridade policial agiu nos limites da busca e apreensão 

deferida por este Juízo, a qual autorizou a entrada e revista em toda a 

extensão da propriedade localizada na “Chácara de Lazer São Cristóvão 

II, Rua Central (primeira chácara à esquerda, nesta cidade” (fl. 07), local 

onde reside o acusado.

Registre-se, ainda, que o estado de flagrância no delito de porte de arma 

de fogo (artigo 14, da Lei n. 10.826/03) persiste enquanto não cessada a 

permanência (art. 303, do CPP).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de novembro de 

2018, às 15h30min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e o seu advogado (procuração à fl. 66).

Intimem-se os policias civis, comunicando-se o superior hierárquico.

Intime-se a testemunha Rudjan, devendo constar no mandado que deverá 

trazer os seus documentos pessoais no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 27 de junho de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 111892 Nr: 4291-06.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO AMARAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSE DE LURDES 

WACHEKOWSKI - OAB:17110, PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:MT/18.874

 Vistos em correição.

 1- Em decorrência da correição ordinária instaurada por este Juízo, por 

intermédio da Portaria 002/2018, vieram-me conclusos os presentes autos.

2- Defiro o requerido pelo Promotor de Justiça, em seu r. parecer 

Ministerial de fl. 302, item I, parte final, e, considerando que o reeducando 

CRISTIANO AMARAL DOS SANTOS, aparentemente, deixou de 

comparecer em Juízo nos meses de fevereiro, abril, outubro e dezembro 

de 2010; abril, junho, agosto e outubro de 2011; março, maio, junho e 

agosto de 2012; maio e dezembro de 2013 e maio de 2015, em 

observância ao disposto no artigo 118, § 2º da LEP, e ainda, praticou fato 

definido como crime doloso no curso da execução (fls. 312/315vº e 

333/335), atento ao princípio do contraditório e ampla defesa, designo 

audiência de justificação para o dia 09 de Julho de 2018, às 16h15min.

 3- Cientifiquem-se o Dr. Promotor de Justiça, bem como a defesa, 

observando que o reeducado possui advogada constituída nos autos (fl. 

323).

 4- Intime-se o reeducando, requisitando-o à direção da Penitenciária local.

 5- Sem embargo do que foi deliberado até aqui, prossiga-se no 

cumprimento do que foi determinado na deliberação judicial de fl. 262, item 

“6”, devendo o Sr. Gestor encaminhar os autos à Contadoria Judicial para 

elaboração do cálculo de liquidação de pena de multa imposta ao 

reeducando.

 6- Realizado o cálculo de pena de multa, dê-se vista dos autos ao 

Promotor de Justiça e à defesa.

 7- Após, venham os autos conclusos para as deliberações pertinentes.

 Cumpra-se e intimem-se.
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4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 321243 Nr: 3876-08.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR SANTANA FRANÇOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718, ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069/O

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO o (a) advogado (a)ROBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB/MT 19069 ” que está de posse destes autos físicos (em carga) 

além do prazo permitido, sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234, do CPC.

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008005-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H. O. C. (AUTOR)

E. G. O. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DE CAMPOS FILHO (RÉU)

 

VISTOS. I- defiro o pedido de id. 13156552. II- Redesigno a audiência para 

o dia 07/08/2018, às 15:00 horas. III- Proceda-se nova tentativa de citação 

do requerido, devendo o Sr. Oficial de Justiça valer-se das prerrogativas 

do art. 212, § 2º do CPC/2015. IV- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002210-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LICENIR DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA OAB - MT16196-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN ISRAEL DE CAMPOS SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. LICENIR DE CAMPOS SILVA, requer a interdição de CRISTIAN 

ISRAEL DE CAMPOS SILVA, alegando ser irmã do interditando e que este 

sofre de esquizofrenia tipo paranoide- CID: F20.0, que, em razão da 

doença é incapaz de responder aos atos da vida civil. Requer a tutela de 

urgência para declarar a interdição provisória do interditando, bem como 

nomear como curadora a Sra. LICENIR DE CAMPOS SILVA. Acompanham 

a inicial os documentos necessários à propositura da ação, inclusive o 

laudo médico pericial realizado para fins de obtenção de auxilio 

previdenciário junto à justiça Federal – Id. 11588811. Vieram-me os autos 

conclusos É a síntese. FUNDAMENTO E DECIDO INTERLOCUTORIAMENTE. 

A enfermidade sofrida pelo interditando, bem como sua incapacidade de 

gerir os próprios negócios, restou comprovada, por intermédio da 

documentação de Id. 11588811, acostada aos autos. Dessa forma, 

conclui-se que o interditando não possui condições de reger sua própria 

pessoa e praticar os atos em geral da vida civil, sem que alguém o 

represente. Nesse sentido: TJ-SP - INTERDIÇÃO - Nomeação de curador 

provisório - Cabimento - Agravada portadora de transtorno de 

personalidade do tipo bipolar - Incapacidade de gerir sua pessoa e bens - 

Justificada a curatela provisória - Recurso provido. (AI: 4997944200 SP , 

Relator: Sousa Lima, Data de Julgamento: 15/04/2008, 1ª Câmara de Direito 

Privado A, Data de Publicação: 29/04/2008). Diante do exposto, DECRETO 

A INTERDIÇÃO PROVISÓRIA de CRISTIAN ISRAEL DE CAMPOS SILVA – 

qualificado na inicial – e DEFIRO a antecipação de tutela pretendida e, por 

conseguinte, nomeio como CURADORA PROVISÓRIA a Requerente – 

LICENIR DE CAMPOS SILVA, que deverá prestar compromisso por termo, 

bem como apresentar a declaração de bens e renda do interditando. 

Adote Sr. Gestor as providências pertinentes: I- Expeça-se o termo de 

compromisso. II- Designo o dia 14/08/2018 às 14:00 horas para a 

realização da entrevista. III- CITE-SE o interditando, para que tome ciência 

da data designada, em conformidade com o artigo 751 do Código de 

Processo Civil. IV- Após a audiência de interrogatório, poderá a 

interditando, impugnar o pedido, no prazo de quinze dias, contados da 

audiência. V- Notifique-se o Ministério Público. VI- INTIME-SE. VII- 

CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003708-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARDOSO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOELLY VITÓRIA DE ASSIS ALMEIDA (RÉU)

MARCOS VINÍCIUS ASSIS DE ALMEIDA (RÉU)

 

VISTOS. Trata-se de Ação de Exoneração de alimentos com Pedido de 

Tutela Antecipada, sustentando, o autor MANOEL CARDOSO DE ALMEIDA, 

em síntese, que foi condenado à prestação de alimentos aos Requeridos 

EMANOELLY VITÓRIA DE ASSIS ALMEIDA e MARCOS VINÍCIUS ASSIS DE 

ALMEIDA, no patamar de 01 salário mínimo. Aduz que os requeridos já 

completaram a maioridade. Desse modo, requereu a antecipação dos 

efeitos da tutela pleiteada, a fim de exonerá-los da obrigação alimentar. É o 

relatório. Decido. Entendo conveniente registrar, em síntese, que o dever 

de sustento diz respeito a filhos menores e vincula-se ao poder familiar 

(artigos. 1.566, inciso IV e 1.568 do Código Civil). Cessado o Poder Familiar 

pela maioridade ou pela emancipação, cessa consequentemente este 

dever, começando daí, a obrigação alimentar, não mais vinculada ao pátrio 

poder, mas sim decorrente de parentesco, representando uma obrigação 

mais ampla que tem seu fundamento no artigo 1.696 do Código Civil. 

Assim, sem confundir as obrigações alimentares, tem-se que com a 

aquisição da maioridade faz-se presumir não mais necessitar, o 

alimentado, do pensionamento. É certo, também, que a maioridade por si só 

não é excludente da obrigação alimentar, porém, uma vez atingida, para 

que a mesma permaneça, necessário se faz a demonstração pelo 

alimentado, da efetiva necessidade na continuidade dos alimentos, desta 

feita em detrimento do parentesco. Embora o poder familiar cesse com a 

maioridade do filho, e com isso cesse também o dever de sustento, 

persiste a relação parental, que pode, de forma excepcional, justificar a 

fixação ou a manutenção do encargo alimentar, como decorrência do 

dever de solidariedade. Ademais, a jurisprudência tem admitido a dilação 

do dever alimentar até a idade de 24 anos, desde que o alimentado esteja 

cursando ensino médio, técnico ou superior, ou seja, comprove sua 

necessidade. No caso dos autos os requeridos não ultrapassaram a idade 

tida como limite e mais, o requerente não comprovou se os mesmos 

estariam estudando, tampouco se ainda necessitariam dos alimentos 

prestados, de forma que entendo que a antecipação de tutela pretendida 

deve ser indeferida. E para tanto, o Código de Processo Civil inovou ao 

suprimir a diferenciação existente entre os requisitos necessários ao 

deferimento da tutela cautelar e da tutela antecipada. Hodiernamente, o 

que se tem é a chamada Tutela de Urgência, que pode ter natureza 

satisfativa ou assecuratória. Para o deferimento da tutela de urgência 

exige-se (CPC/2015, artigo 300): a) elementos que evidenciem a 

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

do processo. Cassio Scarpinella Bueno, sobre o tema, assim leciona: “A 

concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade 

do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 

300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a 

serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação 

do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1º)”. (BUENO, Cassio 

Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 

2015. p.24). Compulsando os autos, vislumbra-se a, como mencionado 
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alhures, a inexistência do pressuposto que caracteriza a tutela de 

urgência provisória, consoante a prova documental acostada aos autos, 

eis que não há subsídios suficientes para se deferir a pretensão do 

requerente, além do que, não há prova de que o requerido esteja 

exercendo atividade remunerada, ou seja, não tenha deixado de 

necessitar dos alimentos que lhe são prestados pelo pai/requerente. Nesta 

ótica: EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - Pedido de tutela antecipada - 

Indeferimento - Manutenção - Ausência dos pressupostos legais - As 

alegações da inicial retratam situação de penúria financeira, mas sem 

prova suficiente desse fato - Levando em conta os interesses em jogo no 

processo e o caráter vital da pensão para o custeio de necessidades 

básicas, nada recomenda, desde logo e antes de um panorama mais 

abrangente das provas, se proceda à brusca suspensão dos alimentos. 

Recurso não provido (TJSP - 37ª Câmara de Direito Privado - Agravo de 

Instrumento nº. 990.10.277125-3 - Relator Desembargador Francisco 

Loureiro - Acórdão de 05 de agosto de 2010, publicado no site do TJSP, 

sem grifo no original). Portanto, não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito nesta fase de cognição sumária. Contudo, há a 

necessidade da conjunção de todos os requisitos para concessão da 

tutela de urgência, assim, analiso os demais requisitos. No que tange ao 

perigo de dano, este também não se encontra presente, posto que uma 

vez que paga a prestação alimentícia em questão, que ora pretende-se 

exonerar, o requerente não será ressarcido nos valores pagos, ainda que 

a demanda venha a ser julgada procedente, eis que são irrepetíveis. 

Portanto, não evidenciados os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência, de modo que, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Nestes termos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que 

ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

invocado, forte no artigo 300, “caput”, CPC/2015. Determino as seguintes 

providências: I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, 

inciso II). II- Citem-se os requeridos, no endereço constante na inicial, 

intimando-os, no mesmo ato, para audiência de conciliação/mediação que 

designo para o dia 14/08/2018, às 14:30 horas, nos termos do art. 695, do 

CPC/2015. Intime(m)-se. III- Saliento que o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado à requerida o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do 

CPC/2015). IV- Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

do art. 334, do CPC/2015. V- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VI- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. VII- Notifique-se o 

Ministério Público. VIII- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 333672 Nr: 2244-25.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFMB, MFMAB, AFMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAHDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:OAB/MT 7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista que a diligência do Oficial de Justiça foi 

negativa (fls. 90/91), intimo a parte autora a se manifestar no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 404401 Nr: 13558-31.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMM, HAMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 421338 Nr: 22709-21.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGDS, FERNANDA ORINEIDE GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONY RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINA LIRA DE 

OLIVEIRA - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01), a depender de providências única 

e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 107262 Nr: 3256-21.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MeorPsmSPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO JOSÉ DOMINGOS - 

OAB:12907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO WICHOCKI 

- OAB:

 VISTOS .

Marcos Wesley Pereira e ana carolina pereira da costa, ingressaram com 

a presente execução de alimentos, em desfavor de Etelvino Ferreira 

Costa.

O feito teve regular seguimento.

Foi informada a prisão do devedor às fls. 95/103.

Às fls. 116/117, sobreveio petição dos exequentes manifestando 

requerendo a extinção do feito, uma vez que renunciam o crédito 

alimentar, informação ratificada à fl. 137.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Como se sabe, a execução serve ao credor para a satisfação do seu 

crédito, podendo a parte exequente renunciar a qualquer momento, ao 

crédito alimentar - art. 924, IV do Código de Processo Civil.

Desta feita, em consequência, julgo extinto o processo com fundamento 

no art. 924, IV, do CPC.

 Expeça, o Sr. Gestor o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do 

executado Etelvino Ferreira Costa, se por outro motivo não estiver preso.

Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

 Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 325629 Nr: 22002-24.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 275 de 347



TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGP, PLGP, PLGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE AMORIM DE SÁ - 

OAB:19579, CAROLINE AMORIM DE SÁ - OAB:19579/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente. E para que chegue ao 

conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância no futuro, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009523-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HENRIQUE OLIVEIRA ALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LEONARDO VAREIRO ALEZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1009523-40.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) da Parte 

Requerida para ciência da ata que designou audiência de ID 13725890. 

Várzea Grande/MT, 28 de junho de 2018. Edith Garcia Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 378829 Nr: 25912-25.2014.811.0002

 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: JML, IHML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA - 

OAB:OABMT19582/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 315896 Nr: 12248-58.2013.811.0002

 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: LUIZ CARLOS PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIDAS DUARTE MONTEIRO, OLGA 

PEREIRA LEITE, ANA AUGUSTA DE SÁ LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:MT 14.615, ROBSON DA SILVA - OAB:17056, RODRIGO 

GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098, Tallita Rosa Cuz 

de Almeida - OAB:16120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393/O, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - 

OAB:6605/MT, JULIANA CATHERINE TRECHAUD - OAB:12958, LUCAS 

HENRIQUE MULLER PIROVANI - OAB:19460, OMAR KHALIL - 

OAB:11682/MT, ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB-MT 21518, TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - 

OAB:17277, WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 CERTIDÃO

Certifico que data de ontem (26.06.2018), entrei em contato, via telefone, 

na 5ª Câmara Cível, e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

sendo atendida pela Servidora Daniella Del Nery Pereira, solicitando 

informações acerca do documento encaminhado, via Malote Digital, 

contendo apenas desconsideração do documento enviado anteriormente 

(Rastreabilidade 81120162365878) (fls. 133), eis que o referido 

documento fora encaminhado, sem nenhum anexo.

 Certifico que a servidora informou que o documento (Agravo de 

Instrumento nº. 93646/2016) entrava-se arquivado, e, que posteriormente 

encaminharia o v. acórdão correto na íntegra.

Na data de hoje (27.06.2018), a servidora Francinete Morrone da Silva, 

entrou em contato, informando que o documento solicitado anteriormente, 

havia sido encaminhado.

Certifico, por fim, que o Agravo de Instrumento nº. 93646/2016 fora 

impresso e juntado aos autos.

Era o que havia a certificar.

Várzea Grande/MT, 27 de Junho de 2018.

Roseli Cardoso Saucedo Magalhães

Assessora Técnica Jurídica

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 315896 Nr: 12248-58.2013.811.0002

 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: LUIZ CARLOS PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIDAS DUARTE MONTEIRO, OLGA 

PEREIRA LEITE, ANA AUGUSTA DE SÁ LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:MT 14.615, ROBSON DA SILVA - OAB:17056, RODRIGO 

GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098, Tallita Rosa Cuz 

de Almeida - OAB:16120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393/O, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - 

OAB:6605/MT, JULIANA CATHERINE TRECHAUD - OAB:12958, LUCAS 

HENRIQUE MULLER PIROVANI - OAB:19460, OMAR KHALIL - 

OAB:11682/MT, ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB-MT 21518, TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - 

OAB:17277, WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 VISTOS etc.

Objetivando o cumprimento para a realização da coleta do material 

genético- DNA constatou-se a divergência dos encaminhamentos dos 

malotes digitais (fls. 128/132 e 152/156), de forma que determino a 

suspensão da realização do exame a fim de que as partes devidamente 

cientificadas adotem o que de direito.

Transcorrido o prazo legal, observo que a matéria é única e exclusiva de 

direito, ante a prova cientifica já anexadas aos autos.

Adote-se a Sra. Gestora as providências pertinentes.

Intimem-se e certifique-se.

Após, conclusos para decisão e ou ulterior deliberação.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 28 de Junho de 2018.

JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000443-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON LUIZ DE FREITAS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rosane Costa Itacaramby OAB - MT8755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELAINE BRITO DE FARIAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773/O (ADVOGADO)

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119/O (ADVOGADO)
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ANDRE FAZOLO DE ABREU OAB - MT0021007A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos n.º 1000443-18.2018 Vistos etc. Trata-se de Ação de Oferta de 

Alimentos c/c Regulamentação de Visitas proposta por GILSON LUIZ DE 

FREITAS JUNIOR, em face de LUIZ FELIPE FARIA DE FREITAS, 

representado por sua genitora Sra. JOSELAINE BRITO FARIA, ambos 

qualificados nos autos. O autor afirma que é pai da criança LUIZ FELIPE 

FARIA DE FREITAS, fruto de um relacionamento amoroso com sua 

genitora. Alega que o infante está sob a guarda de fato de sua genitora, e, 

por esta razão, requer a fixação do direito de visitas. Oferta como 

alimentos em favor do filho o importe de R$ 425,24 (quatrocentos e vinte e 

cinco reais e vinte e quatro centavos), equivalente a 30% de seus 

rendimentos no Colégio Coração de Jesus, a ser pagos em conta bancária 

de titularidade da representante do requerido. Ao final, pugnou pela 

gratuidade de justiça, bem como pela procedência dos pedidos inicias. 

Com a inicial acostou documentos. A inicial foi recebida, sendo deferida a 

gratuidade de justiça pleiteada, porém indeferida a antecipação de tutela. 

Ademais, fora determinada a citação do requerido para, querendo, 

contestar a ação. Audiência de conciliação restou infrutífera, conforme id. 

n. 1265964. O requerido, através de sua genitora contestou a ação, bem 

como apresentou reconvenção (id. n. 13051193). Em suma, na 

contestação o requerido impugnou o valor atribuído à causa, alegando que 

deveria corresponder à R$ 5.102,88 (cinco mil, cento e dois reais e oitenta 

e oito centavos). Impugnou também a concessão da assistência judiciária 

gratuita, aduzindo que o requerente possui três fontes de renda que o 

levam a auferir, no mínimo, R$ 5.287,49 (cinco mil, duzentos e oitenta e 

sete reais e quarenta e nove centavos). Ademais, em sede de preliminar, 

alegou a ilegitimidade passiva da criança para figurar no pólo passivo da 

ação no tocante ao pedido de regulamentação da convivência paterna, 

sob a justificativa de que como a guarda de fato pertence a genitora, esta 

deveria ser a requerida na ação, no intuito de lhe ser possibilitado o direito 

de exercer o contraditório e a ampla defesa. Além disso, crê que o valor 

ofertado é inferior à necessidade do menor, bem como à possibilidade do 

genitor, de modo que propôs reconvenção com a finalidade de manifestar 

a pretensão ao quantum devido à título de alimentos, oportunidade que 

pugnou pela fixação no montante de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos 

reais). Impugnada a contestação (id. n. 13515553), a Patrona do 

Requerente reconheceu o erro sobre o valor da causa e requereu sua 

correção para R$ 5.102,88 (cinco mil cento e dois reais vírgula oitenta e 

oito centavos). Além disso, em suma, o requerente afirma que apesar de 

ter tido melhora em sua situação financeira, é oneroso arcar com as 

custas judiciárias, devido as despesas que afirma possuir, por isso requer 

a mantença da concessão das benesses da justiça gratuita. Outrossim, 

também alega estar depositando um valor mensal de R$714,00 

(setecentos e quatorze reais) à título de alimentos. O requerente também 

apresentou emenda à inicial para fazer constar a representante legal da 

criança como requerida. Também fora apresentada contestação à 

reconvenção. Vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. 

Fundamento e decido. VALOR DA CAUSA E EMENDA À INICIAL – PÓLO 

PASSIVO DA AÇÃO. Inicialmente, acolho a emenda procedida a inicial, 

fazendo constar a Sra. JOSELAINE BRITO FARIA no pólo passivo da ação, 

bem como acolho a alteração no valor da causa para R$5.102,88 (cinco 

mil, cento e dois reais e oitenta e oito centavos). Tão logo, DETERMINO que 

o Distribuidor retifique o valor atribuído a causa junto ao sistema PJE. 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS. Posto isso, após a prévia análise do binômio 

necessidade e possibilidade, fixo alimentos provisórios em favor de LUIZ 

FELIPE FARIA DE FREITAS no importe de 1 (um) salário mínimo a ser pago 

pelo requerente GILSON LUIZ DE FREITAS JUNIOR, mediante desconto em 

folha de pagamento do autor, no Colégio Coração de Jesus. A pensão 

deve ser paga até o dia 10 de cada mês, e, caso não ocorra o desconto 

da pensão em virtude de eventual demora na expedição do ofício, o pai 

deverá depositar o valor em conta bancária em nome da genitora da 

criança, até o dia 10 (dez) de cada mês. Observo que a importância 

corresponde a 20,65% da soma das rendas do autor (R$ 3.200,00 + 

1.420,00 = 4.620,00). Determino seja oficiado ao Colégio Coração de 

Jesus para desconto da pensão em folha de pagamento, com posterior 

depósito na conta da genitora. Observo que a definição do empregador 

para desconto se deu em virtude do contrato com o Estado ser temporário 

e não vigorar nos primeiros meses do ano, especialmente. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. A renda do autor permite o pagamento das custas 

e taxas judiciárias em quatro parcelas. Intime-se para recolhimento mensal. 

Defiro o pedido de parcelamento das custas processuais e taxas 

judiciárias pela parte ré, também em quatro parcelas mensais. Intime-se 

para recolhimento. CONVIVÊNCIA PATERNA/”VISITAS”. Quanto a 

convivência paterna, pugnado pelo autor na inicial e ratificado na peça de 

impugnação à contestação, observo que este é analisado, não obstante a 

possibilidade da genitora/ré apresentar defesa. Ocorre que, de um modo 

ou de outro, o autor é pai do infante, e, mais que direito deste, É DIREITO 

DO FILHO CONVIVER COM O PAI, motivo da fixação da convivência 

paterna nesta ocasião. Analisando os autos, vê-se que nas propostas de 

acordo trocadas entre os i. Advogados, as partes ponderaram nos 

seguintes termos: a genitora – o pai deve levar o filho comum para tomar 

vacina uma vez por semana, às terças-feiras, “salvo engano”; sábados 

alternados, das 08 às 18 horas (Id. 1315553 –p. 9 e 10). O pai – dispôs-se 

em levar o filho comum para tomar vacina uma vez por semana, na quarta 

ou sexta-feira; tem interesse em ter o filho em sua companhia um sábado 

por mês, das 08 horas às 18 horas e em um final de semana do mês, das 

08 horas do sábado até às 18 horas do domingo (Id. 1315553 –p. 9 e 10). 

Por lei, os filhos devem conviver o mesmo tempo com ambos os genitores. 

O art. 1.583, do Código Civil dispõe expressamente nesse sentido: Art. 

1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada. (Redação dada pela Lei 

nº 11.698, de 2008). § 1o Compreende-se por guarda unilateral a atribuída 

a um só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por 

guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de 

direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 

concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. § 2o Na guarda 

compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de 

forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as 

condições fáticas e os interesses dos filhos: (...) É certo que não foi 

requerida a guarda, unilateral ou compartilhada, por qualquer dos 

genitores. De qualquer modo, a maternidade e a paternidade impõe que os 

pais zelem por seus filhos e convivam com eles. Na hipótese dos autos 

não é diferente. O genitor que não vive na mesma casa que o filho tem 

direito de ter este em sua companhia. Nesse sentido: Art. 1.589. O pai ou a 

mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em 

sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado 

pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. Parágrafo 

único. O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, 

observados os interesses da criança ou do adolescente. (Incluído pela Lei 

nº 12.398, de 2011) Em virtude do que foi exposto acima, apesar de 

considerar muitíssimo pouco o tempo que o pai passará com o filho, eis 

que longe de uma divisão equilibrada do tempo de convívio com ambos os 

genitores, confiro ao pai o direito de ter o filho em sua companhia um 

sábado por mês, das 08 às 18 horas e um final de semana por mês, das 

08 horas do sábado até às 18 horas do domingo (o primeiro e o terceiro 

finais de semana do mês). O pai levará o filho para tomar vacina na quarta 

ou na sexta-feira. Definido o dia – quarta ou sexta, deverá mantê-lo, se 

assim recomendar o tratamento a que se submete. O pai deverá cumprir 

RIGOROSAMENTE o horário aqui estabelecido, não podendo deixar de 

buscar o filho, eis que a criança aguarda o genitor quando assim 

acordado ou fixado judicialmente e o compromisso não é assumido com a 

mãe, mas com a criança, que não detém e não deve deter - eis que ser em 

desenvolvimento -, discernimento para resolver problemas de seus pais. 

Os pais NÃO DEVEM discutir ou cobrar pensão alimentícia na frente da 

criança. Havendo qualquer recomendação de cuidado com o filho, em 

virtude da rinite alérgica/sinusite de que a criança padece, a orientação, 

bem como o remédio que a criança estiver usando devem ser entregues 

ao pai, caso seja necessário ministrá-los no período em que este estiver 

com o filho. Caso seja necessário levar a criança para atendimento 

médico, enquanto na companhia do pai, este deverá comunicar 

imediatamente a mãe, DEVENDO, OS ADULTOS, DESBLOQUEAREM O 

WHATSAPP OU ELEGER OUTRO MEIO DE COMUNICAÇÃO referente ao 

filho. Observo que a alergia de que o filho padece não é motivo para que 

as visitas não ocorram e que o pai deve cuidar do filho enquanto este 

estiver em sua companhia para que não adoeça. Viagens a trabalho, do 

pai, devem ser comunicadas à mãe tão logo cheguem ao seu 

conhecimento, pois, como dito, o compromisso não é do pai com a mãe, 

mas com o filho e a ausência injustificada do pai em buscar o filho será 

considerada em seu desfavor na fixação definitiva do convívio paterno. À 

mãe é VEDADO criar empecilhos de qualquer espécie para impedir as 

visitas, o que também será considerado em seu desfavor, inclusive 

alegação de que “o filho não quer ir com o pai”. Recordo que até meses 
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atrás todos viviam no mesmo ambiente. No dia em que é comemorado o dia 

dos pais, o autor terá o filho em sua companhia das 08 às 18 horas. Dia do 

aniversário do pai com este e da mãe com aquela, mesmo que em dia de 

visita do outro genitor. As férias escolares serão definidas tão logo as 

partes informem da disponibilidade e interesse em dividi-las em tempo 

corrido ou uma semana com cada genitor. Determino a intimação das 

partes para comparecerem à Oficina e Parentalidade. Intime-se a parte 

requerida para apresentar impugnação à contestação da reconvenção, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, dê-se vista ao Ministério Público e, por 

fim, volva-me concluso. Intime-se. Às providências. (Assinado 

Digitalmente) CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006945-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

O. N. P. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT0011504A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. (RÉU)

D. A. O. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006945-07.2017.8.11.0002. AUTOR: OSWALDO NETO PRADO ROCHA 

RÉU: DAIANNA ANTONIO OLIVEIRA, GEOVANE FERREIRA Vistos etc. Os 

autos vieram-me conclusos em face ao petitório contido nos id. n. 

11790242, 12635362, 13060177, nos quais o requerente pugna pela 

regularização do direito de visitas em seu favor, vez que afirma estar 

sendo impedido de conviver com a filha. É o Relatório. Decido. Inicialmente, 

friso que o direito de visitas foi assegurado ao requerente através de 

decisão monocrática proferida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso (id. 

n. 10042421), bem como determinou este Juízo, em audiência (id. n. 

10273664), a manutenção das visitas conforme a agenda da equipe 

multidisciplinar. Em decorrência do que fora determinado em audiência, a 

equipe multidisciplinar agendou três visitas (id. n. 10690369), bem como 

opinou pelo deferimento da guarda compartilhada entre os genitores, ante 

a dependência da criança ao leite materno e ao reconhecimento da figura 

paterna pela filha. Além disso, opinou a Equipe que o requerente se 

responsabilize em ajudar as necessidades básicas da filha. Em razão do 

estudo psicossocial realizado e ao pedido de regulamentação da 

convivência paterna, fica assegurado ao genitor, nos termos do art. 1.589, 

do Código Civil/2002, o direito de estar com a filha nos finais de semana de 

forma alternada, retirando a criança no sábado às 8:00h e devolvendo-a 

no domingo às 18:00h na residência da genitora, o dia dos pais na 

companhia do pai, e as demais datas comemorativas analisadas 

posteriormente. Desde já, advirto a parte requerida que o descumprimento 

da ordem judicial, qual seja, no sentido de não efetuar a entrega da infante 

ao genitor, incidirá no disposto no art. 22 da Lei 8.069/90, in verbis: Art. 

22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos 

menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de 

cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. (grifei e negritei) 

Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e 

deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação 

da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de 

suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança 

estabelecidos nesta Lei. Portanto, o descumprimento injustificado dos 

deveres e obrigações a que alude referido artigo, implica para os pais 

biológicos na perda ou suspensão do poder familiar, conforme dispõe o 

art. 24 da citada norma; senão vejamos: Art. 24. A perda e a suspensão 

do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento 

contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na 

hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que 

alude o art. 22. (grifei e negritei) Ademais, intime-se o Requerente para 

impugnar a contestação. Decorrido o prazo, manifestem-se as partes 

sobre as provas que pretendem produzir, e em seguida, dê-se vista ao 

representante do Ministério Público. Intimem-se as partes. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005015-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DE ALMEIDA ULER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR LAVORATO OAB - DF48512 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELMIRO ULER (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA ULER (HERDEIRO)

SIMONE ULER LAVORATO (HERDEIRO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDIR LAVORATO OAB - DF48512 (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RAFAEL DE ALMEIDA ULER (HERDEIRO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1005015-51.2017.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, que impulsiono estes autos à inventariante 

para, no prazo de 15(quinze) dias, atender ao parecer da PGE (ID 

12547050) juntando as certidões requeridas. VÁRZEA GRANDE, 28 de 

junho de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA 

Gestor de Secretaria SEDE DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE - INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

3688-8421

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003795-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADINE LORENA RIBEIRO TAQUES (REQUERENTE)

BENEDITO RIBEIRO TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADINE LORENA RIBEIRO TAQUES (REQUERIDO)

BENEDITO RIBEIRO TAQUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003795-81.2018.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITO RIBEIRO TAQUES, 

NADINE LORENA RIBEIRO TAQUES REQUERIDO: BENEDITO RIBEIRO 

TAQUES, NADINE LORENA RIBEIRO TAQUES Vistos etc. Trata-se de 

pedido de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS ajuizada por BENEDITO RIBEIRO TAQUES e NADINE LORENA 

RIBEIRO TAQUES. As partes são maiores e capazes, estando 

devidamente assistidos por Advogado devidamente habilitado nos termos 

da lei. Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos do 

art. 178, II, do CPC/2015. Ex Positis, HOMOLOGO, nos termos do artigo 

487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil, o acordo tal qual o entabulado 

entre às partes e, via de consequência; JULGO e DECLARO EXTINTO o 

presente feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o decurso de 

prazo recursal, certifique-se, oficie à SEJUSP para que seja procedido a 

respectiva exclusão do encargo alimentar e, em seguida, remeta-se os 

autos ao arquivo com as baixas e anotações de praxe. Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003817-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL GERMANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT0010604A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1003817-76.2017.8.11.0002. Vistos... Revogo o despacho da 
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Id nº. 13159399, por se tratar de decisão alheia a este processo. Por 

verificar que se trata de Jurisdição Voluntária, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas de Família e Sucessões dessa 

Comarca, para onde o processo deverá ser novamente distribuído, nos 

termos da Resolução nº 11/2017/TP. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004176-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA ABREU DEMEU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1004176-26.2017.8.11.0002 Vistos... Revogo o despacho da 

Id nº. 13158215, por se tratar de decisão alheia a este processo. Por 

verificar que se trata de Jurisdição Voluntária, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas de Família e Sucessões dessa 

Comarca, para onde o processo deverá ser novamente distribuído, nos 

termos da Resolução nº 11/2017/TP. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001586-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDINEY DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1001586-42.2018.8.11.0002 Vistos... Revogo o despacho da 

Id nº. 13459087, por se tratar de decisão alheia a este processo. Por 

verificar que se trata de Jurisdição Voluntária, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas de Família e Sucessões dessa 

Comarca, para onde o processo deverá ser novamente distribuído, nos 

termos da Resolução nº 11/2017/TP. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008281-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA AMELIA AMORIM NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT0010216A (ADVOGADO)

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT0009203A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA AMELIA AMORIM NUNES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1008281-46.2017.8.11.0002. Vistos... Cumpre a Senhora 

Gestora o despacho da ID.nº.13457063. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005280-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO BARBOSA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MOYSES NADAF (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1005280-19.2018.8.11.0002. Vistos... Da análise dos autos, 

verifico não foi juntado o memorial descritivo da área discutida. Dessa 

forma, oportunizo ao autor para emenda a inicial, devendo este juntar aos 

autos planta do imóvel e memorial descritivo da área discutida, nos termos 

do art. 1.072, II do CPC, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005282-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO SEVERINO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Carta Precatória nº 1005282-86.2018.8.11.0002 Vistos etc. Cumpra-se 

integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), servindo a cópia do presente de 

mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 381595 Nr: 27949-25.2014.811.0002

 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: JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

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

OAB:11809/MT, ROBERGES JUNIOR DE LIMA - OAB:129818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A, PAULO VINÍCIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14250-A OAB MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ,impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora a dar andamento ao feito, no prazo de 5 

dias, sob pena de extinção.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-58 DEPÓSITO

Processo Número: 1005309-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO FERNANDO DA CRUZ STRELOV (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

renato strelov (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005309-40.2016.8.11.0002. 

AUTOR: ADOLFO FERNANDO DA CRUZ STRELOV RÉU: RENATO 

STRELOV Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, 

nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final 

caso haja levantamento de valores. Anote-se. À vista da ausência de 

manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, 

caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

08/08/2018, às 14:00 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 
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audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Por envolver direito de menor, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público para manifestação. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000045-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEMIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000045-85.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ZEMIRA DE MORAIS REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Vistos... Defiro o pedido de citação do réu no novo 

endereço fornecido pelo autor à Id. nº 12480455 - Pág. 1. Para tanto, 

designo nova audiência de conciliação para o dia 08/08/2018 às 15:30. 

Cumpra-se com urgência. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007861-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAGNA DUDECK DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILVA BARBOSA OAB - MT23271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007861-41.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: DAGNA DUDECK DE MORAIS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER Vistos... Trata-se de Embargos Declaratórios manejados pelo 

autor, argumentando que na r. decisão houve erro material quanto a 

análise dos documentos de justiça gratuita. Da análise dos autos, tenho 

que assiste razão ao embargante, vez que os documentos juntados no 

processo são suficientes para comprovar a hipossuficiência da autora. 

Nesse sentido, hei por bem em acolher os Embargos Declaratórios 

ofertados para, reconhecer o erro material, e deferir o benefício da 

assistência judiciaria gratuitos a parte autora. No impulso, Intime-se a parte 

requerida, para que no prazo da contestação, promova a exibição dos 

documentos pleiteados pelo autor que se encontre em seu poder. Por 

tratar-se de Liquidação de Sentença pelo procedimento ordinário (CPC, art. 

509, II, e 511), e em que pese à manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 

08/08/2018, às 16:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Intime-se a parte requerida na 

pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver 

vinculada, para, querendo, apresentar, contestação no prazo de 15 

(quinze) dias (CPC, art. 511). Deve ainda o réu, comparecer a à audiência 

de conciliação e/ou mediação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar, 

com 10 (dez) dias de antecedência da audiência acima designada, seu 

desinteresse na autocomposição, hipótese em que a audiência será 

cancelada e o termo inicial para oferecer contestação iniciará da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, 

§5º c/c inciso II, art. 335, ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003075-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA TAVARES DE LIMA NASCIMENTO (RÉU)

MONACO AUTO CENTER EIRELI - EPP (RÉU)

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1003075-17.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 80.400,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, SEGURO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO Parte Ré: RÉU: HDI SEGUROS 

S.A., MONACO AUTO CENTER EIRELI - EPP, SILVANA TAVARES DE LIMA 

NASCIMENTO 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 , 28 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000942-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCIEL DE FRANCA BATISTA OAB - MT22534/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

FRANCISCO FREITAS LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000942-02.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 50.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, Instituição 

de Bem de Família, Adjudicação Compulsória]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CLEIDIANE LEITE PEREIRA Parte 

Ré: REQUERIDO: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS, FRANCISCO FREITAS 

LIMA 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 , 28 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
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000942-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCIEL DE FRANCA BATISTA OAB - MT22534/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

FRANCISCO FREITAS LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000942-02.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 50.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, Instituição 

de Bem de Família, Adjudicação Compulsória]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CLEIDIANE LEITE PEREIRA Parte 

Ré: REQUERIDO: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS, FRANCISCO FREITAS 

LIMA 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 , 28 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003109-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO)

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003109-60.2016.8.11.0002. 

AUTOR: ROSANGELA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos. Inicialmente, recebo a emenda á inicial apresentada 

pela requerente. Comprovada a existência de união estável entre a autora 

e o falecido, vítima de acidente de trânsito, cite-se a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 30 de agosto de 2018, às 16horas 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato, sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande, 21 de junho de 2018. Assinado 

digitalmente). André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007872-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ETEVALDO GONCALVES DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007872-70.2017.8.11.0002. 

AUTOR: ETEVALDO GONCALVES DUARTE RÉU: EMPREENDIMENTOS 

NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME Vistos. Recebo a inicial, bem como 

sua emenda, pois comprovado o recolhimento dos emolumentos judiciais. 

Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 30 de 

agosto de 2018, às 16h20, constando que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato, 

sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 

335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, 

§8º, do NCPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à 

contestação (art. 351, CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Várzea Grande, 21 de junho de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008328-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDIR TORRES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008328-20.2017.8.11.0002. 

AUTOR: IVANDIR TORRES - ME RÉU: BRASIL MINERIO MINERACAO 

SULTAN AYTHEE LTDA Vistos. Recebo à emenda à inicial (id. 11341521). 

A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao procedimento 

e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de 

título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700, do 

CPC). Expeça-se mandado, com prazo de 15 dias, para pagamento. 

Conste, ainda que, nesse prazo, o réu poderá opor embargos nos 

próprios autos (art. 702 do CPC). Caso não haja cumprimento da 

obrigação, oferecimento de embargos ou, ainda, rejeitados estes, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. (art. 702, §8º, 

CPC). No mais, nos termos do artigo 701, do CPC, fixo os honorários em 

5% do valor da causa, anotando-se, no mandado, que caso o réu cumpra 

com o pagamento integral do débito, ficará isento das custas processuais 

(art. 701, §1º, do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande, 28 de junho de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005212-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN REGINA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA BRAGA CONGILIO OAB - SP272948 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRÉ RICARDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005212-69.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: KAREN REGINA DOS SANTOS PEREIRA REQUERIDO: 

ANDRÉ RICARDO DOS SANTOS Vistos. Trata-se de Carta Precatória para 

cumprimento de determinação proferida em processo de Levantamento de 

Curatela. De tal modo, considerando tratar-se de procedimento cuja 

competência é de uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, 

nos termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, que outorga competência às 
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varas para o processamento de Cartas Precatórias, de acordo com a 

matéria de sua competência, este juízo carece de competência para 

processar a presente missiva. Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processar o presente feito. Determino, por conseguinte, que sejam os 

presentes autos redistribuídos para uma das Varas Especializadas de 

Família e Sucessões desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 27 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005201-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO E BEUTLER LTDA ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DITOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005201-40.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: DENICOLO E BEUTLER LTDA ME REQUERIDO: GERALDO 

DITOS Várzea Grande, 27 de junho de 2018. Vistos. Em análise dos autos, 

verifica-se que não consta a informação de que foram recolhidos os 

emolumentos judiciais iniciais. Sendo assim, intime-se a parte autora, para 

comprovar o recolhimento das custas referentes à distribuição da 

presente Carta Precatória, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

devolvida a missiva sem o devido cumprimento. Comprovado o pagamento 

das custas processuais, cumpra-se conforme deprecado. Caso contrário, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, devolva-se a 

Carta Precatória ao juízo de origem constando no ofício o motivo da 

devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento (art. 390, da CNGC). Após, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Às providências. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005197-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES ZACARKIM BARAO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARIANA ZACARKIM BARAO OAB - MT14955/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005197-03.2018.8.11.0002. 

EMBARGANTE: MERCEDES ZACARKIM BARAO EMBARGADO: 

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I Vistos. Compulsando os 

autos, verifica-se que não consta a informação de que foram recolhidos 

os emolumentos judiciais iniciais. Ademais a autora não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou o endereço eletrônico das partes e não juntou 

procuração ad judicia, documento indispensável à propositura da ação. 

Ante o exposto, intime-se a embargante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo 

(art. 321, parágrafo único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito: 1. Informar os endereços eletrônicos das partes, o 

que se não for possível também deverá ser informado. 2. Juntar 

procuração ad judicia. 3. Comprovar o recolhimento das custas referentes 

à distribuição da presente ação, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito, conforme previsão do artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos. Sem prejuízo, digne-se esta secretaria a certificar 

quanto à tempestividade dos presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

observando o feito principal de n. 1003740-33.2018.8.11.0002. De mesmo 

modo, certifique-se nos autos, quanto à oposição dos presentes 

Embargos à Execução, informando quanto à tempestividade e identificando 

o número da presente demanda naqueles autos, bem como procedendo a 

associação dos feitos. Após, voltem os autos conclusos para a análise do 

pedido de suspensão da execução Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 27 de junho de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005218-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005218-76.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOSE BENEDITO DA SILVA Vistos. Trata-se de 

Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 27 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005227-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONUMENTAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

LEVI GOMES DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005227-38.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: MONUMENTAL 

PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME, LEVI GOMES DIAS Vistos. 

Trata-se de Carta Precatória para cumprimento de mandado de citação 

expedido em ação de execução que figura no polo ativo instituição 

financeira subordinada à fiscalização do Banco Central. De tal modo, nos 

termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, que altera a competência das 

Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e 

outras, outorgando competências às demais varas para o processamento 

de Cartas Precatórias, de acordo com a matéria de sua competência, este 

juízo carece de competência para processar a presente missiva. Assim, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar o presente feito. Determino, 

por conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para a Vara 

de Direito Bancário desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 27 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005279-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO GARGIONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MANOEL MOLINA BORIOLA OAB - SP371699 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALZENY MARIA DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005279-34.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: REINALDO GARGIONE REQUERIDO: ALZENY MARIA DE 

PAULA Vistos. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Às providências. Várzea Grande, 27 de junho de 2018. 

(Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005300-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005300-10.2018.8.11.0002. 

AUTOR: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL RÉU: JOSE 

MARIA DE OLIVEIRA 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, 28 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006714-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006714-77.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: ROBERTO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO 

COSTA Vistos. Trata-se de Liquidação de Sentença proposta por 

ROBERTO PEREIRA DA SILVA em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA, pelos fatos e fundamentos da inicial, em que pretende o 

cumprimento individual de sentença coletiva proferida pelo Juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco, nos autos da Ação Civil Pública nº. 

0800224-44.2013.8.01.0001. Requer a concessão de liminar para 

determinar a exibição dos documentos referentes a aplicação e depósitos 

da parte autora via sistema Bach Office, da empresa com seus devidos 

logins, senhas e valores investidos, uma vez que a autora não dispõe de 

acesso ao banco de dados da empresa, que se encontra bloqueado. 

Determinada a emenda à inicial, o autor apresentou petição sustentando 

que a decisão que determinou a comprovação acerca da hipossuficiência 

é contrária às normas da Corregedoria Geral de Justiça e em desacordo 

com a jurisprudência (id. 10718148). Posteriormente, peticionou 

requerendo a juntada do comprovante de recolhimento das custas 

processuais (id. 10998052). É o breve relato. Fundamento e decido. 

Inicialmente, recebo a emenda à inicial, pois mostra-se satisfatória. Tendo 

em vista o recolhimento das custas processuais pela parte autora, 

presume-se que não tem interesse na concessão do pedido justiça 

gratuita, motivo pelo qual resta prejudicado o pedido constante na petição 

de id. 10718148. No mais, o autor pleiteia pela concessão de liminar para 

que seja ordenada que a empresa ré apresente, em juízo, as informações 

do sistema back office, contendo o contrato firmado entre as partes e 

demais dados de vinculação entre o autor. No caso, o autor demonstrou a 

existência de vínculo com a requerida, mediante cópia do e-mail trocado 

com a ré, bem como requerimento para devolução de valor, indicando os 

logins cadastrados, individualizando as informações e/ou documentos que 

pretende serem provados. Demais disso, atento à peculiaridade da 

presente demanda, é possível que o juízo determine que a requerida 

apresente os documentos solicitados com fulcro no artigo 373, §1º, do 

CPC. Sobre a matéria, é oportuno destacar julgado do e. Tribunal de 

Justiça proferido em caso análogo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA 

PROVA – REQUISITOS DO § 1º DO ART. 373 DO CPC/2015 ATENDIDOS – 

INVERSÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. “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.” (§ 1º, do art. 373, do 

CPC/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013050-06.2017.8.11.0000. 

QUARTA CÂMARA CÍVEL. Data da sessão: Cuiabá-MT, 24/01/2018). Ante 

o exposto, defiro a concessão da DETERMINO que a empresa ré promova 

a busca e instrua os autos com resultado de pesquisa em seu banco de 

dados, no que tange à existência de contrato firmado com o autor, tais 

como logins e senha para acesso ao Back Office, contratos e 

comprovantes de pagamento. Fica desde já oportunizado à requerida 

desincumbir-se do referido ônus, devendo justificar satisfatoriamente a 

impossibilidade do cumprimento desta determinação dentro do prazo de 

defesa. CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação, no prazo 

de 15 dias, nos termos do artigo 511 do CPC, devendo constar as 

advertências do artigo 341 do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 511 c/c 351, CPC). Cumpra-se, 

com as providências necessárias. Várzea Grande, 28 de junho de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005307-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA - CERAMICA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005307-02.2018.8.11.0002. 

AUTOR: EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA - CERAMICA - EPP RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou os endereços eletrônicos das partes. Ademais, 

verifica-se que a autora pleiteia pela concessão da justiça gratuita, 

subsidiariamente requer seja autorizado o pagamento de custas ao final 

ou o parcelamento das custas em 6 parcelas. Pois bem. A gratuidade da 

justiça à pessoa jurídica só é admitida em situações excepcionais e 

mediante comprovação de insuficiência financeira não só da empresa, 

mas também dos seus sócios (Precedente do STF - AgRg no REsp 

92.715-SP, DJe 09/02/2007; AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; e do STJ: 

EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 02/08/2010; Embs. de Div. em 

REsp. 321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 04/02/2004), fato que 

não ocorreu na hipótese sub judice haja vista que a requerente 

descurou-se de juntar documentos que comprovem sua insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais (Art. 98, do 

CPC). Demais disso, convém ressaltar que segundo o disposto na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ressalvados os casos em que a parte demonstre 

a incapacidade momentânea do pagamento, a taxa judiciária, as custas 

judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição 

da inicial (art. 456 da CGJ). Assim, o recolhimento de custas ou o 

parcelamento ao final somente poderá ser deferido casos excepcionais, 

quando demonstrada a incapacidade momentânea do pagamento ou a 

impossibilidade de realiza-lo no momento exigível, o que não se verifica na 

hipótese. Nesse sentido: “Ainda que possível o recolhimento de custas ao 

final, a parte deve comprovar a iliquidez momentânea de arcar com as 

custas e despesas processuais”. (AI 121292/2014, Des. João Ferreira 

Filho, Primeira Câmara Cível, Julgado Em 24/02/2015, Publicado No Dje 

03/03/2015). “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 

5º, LXXIV, DA CRF) – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6º, 

DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado que o 

demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da 

integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo 
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circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, 

deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6º do CPC.” 

(MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) Destarte, da análise 

dos documentos constantes nos autos verifico que evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 

2º, CPC), devendo a pessoa jurídica, comprovar que não possui 

condições de arcar com as custas do processo. Fato que deverá estar 

comprovado nos autos por documento idôneo. Ainda, verifica-se que o 

pedido de concessão da tutela foi formulado de forma confusa na medida 

em que pleiteia “a concessão da tutela de urgência para impedir o 

funcionamento do fonercimento de energia” [sic] (id. 13885101 - Pág. 4) 

Sendo assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (dias) 

dias, emende a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo 

(art. 321, parágrafo único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito: 1) Informar o endereço eletrônico das partes; 2) 

Juntar documentos hábeis a comprovar sua insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais ou promover o 

recolhimento das custas/taxas judiciais sob pena de extinção do feito sem 

julgamento do mérito (art. 290, CPC). 3) Aclarar o pedido de tutela de 

urgência; Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o 

necessário, e façam os autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Várzea 

Grande, 28 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003470-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RIBEIRO & MATOS RIBEIRO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIRES DA SILVA ALBINO OAB - MT0003298S (ADVOGADO)

JAQUELINE DA SILVA ALBINO OAB - MT5988/O (ADVOGADO)

GUSTAVO TIAGO DA SILVA ALBINO OAB - MT17897/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SNAP-ON DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003470-09.2018.8.11.0002. AUTOR: 

RIBEIRO & MATOS RIBEIRO LTDA - ME RÉU: SNAP-ON DO BRASIL 

COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Vistos, etc. Da Justiça Gratuita No que 

atine ao pedido de justiça gratuita, ressalto que o Código de Processo Civil 

prevê, no art. 98, a possibilidade de sua concessão à pessoa jurídica, 

sendo que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que 

diferentemente das pessoas físicas, que precisam apenas declarar a 

impossibilidade do custeio, sem prejuízo do próprio sustento, devem 

comprovar sua incapacidade financeira. Com efeito, a parte autora 

demonstrou encontrar-se em estado de aparente hipossuficiência, 

considerando o documento carreado no Id. 13426268, de modo que o 

pedido de concessão da justiça gratuita deve ser acolhido. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, defiro a gratuidade da justiça. Anote-se. Da aplicação do CDC e 

inversão do ônus da prova Quanto ao pedido de aplicação do CDC e 

inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, certo é que 

este pode ser deferido para a pessoa jurídica quando esta adquirir o 

produto ou serviço como destinatária final, de modo que retire o produto 

de forma definitiva do mercado de consumo, o que caracteriza a teoria de 

interpretação finalista, conforme critérios estabelecidos pelo art. 2º do 

CDC. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o critério de 

interpretação finalista, adotando-se a denominada teoria finalista 

aprofundada permitindo, assim, a aplicação da lei consumerista à pessoa 

jurídica quando evidenciada a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou 

econômica no caso concreto, de acordo com o previsto no art. 4º, I, do 

Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: (...) Em suma, 

prevalece a regra geral de que a caracterização da condição de 

consumidor exige destinação final fática econômica do bem ou serviço, 

mas a presunção de vulnerabilidade do consumidor dá margem à 

incidência excepcional do CDC às atividades empresarias, que só serão 

privadas da proteção da lei consumerista quando comprovado, pelo 

fornecedor, a não vulnerabilidade do consumidor pessoa jurídica. (RMS 

27512/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

20/08/2009, DJe 23/09/2009). Na hipótese, resta evidenciada a 

vulnerabilidade técnica da parte autora frente à requerida, uma vez que 

não detém conhecimento por qual motivo algumas funções do aparelho 

não estavam funcionando, o qual foi adquirido pela requerente para 

realizar o exercício das suas atividades em sua oficina mecânica, 

caracterizando-se, pois, como consumidora. Posto isso, aplico o Código 

de Defesa do Consumidor ao presente caso e inverto o ônus da prova em 

favor da requerente. À vista da ausência de manifestação expressa da 

parte autora quanto o seu desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 27/08/2018, às 15h, a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003321-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO REZENDE FIRMINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELBER COSTA BAIMA OAB - MT7870/O (ADVOGADO)

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT0008364A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar as partes para, no prazo (COMUM) de 

10(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005923-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO MARQUES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANTONIO JOAO DE ARRUDA CEBALHO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de ID 13762291.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001801-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. R. D. O. (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

NECIDEIA SOARES ROCA PONCE OAB - 000.924.501-48 

(REPRESENTANTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001801-86.2016.8.11.0002 

AUTOR: LUCAS GABRIEL ROCA DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por Lucas 

Gabriel Roca de Oliveira em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S.A., todos devidamente qualificado nos autos. No Id. 

4457874 as partes, em audiência de conciliação, presidida por conciliador 

designado, celebraram acordo, requerendo a sua homologação. É o 

relatório. Decido. Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que 

os requisitos de validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos 

encontram-se presentes. Posto isso, HOMOLOGO por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea 

“b” do CPC. Custas, despesas e honorários advocatícios na forma 

ajustada pelas partes. Efetuado o depósito judicial, expeça-se o 

respectivo alvará para levantamento, conforme o acordo. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado, eis que as partes desistiram do prazo 

recursal, e arquivem-se com baixa na distribuição e as cautelas de praxe. 

P.I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005314-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR RUAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005314-91.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA REQUERIDO: 

VALDEMIR RUAS Vistos. Inicialmente, observo que a parte autora 

descurou de colacionar nos autos a petição inicial, a despeito de ter 

indicado a sua juntada no Id. 13887949, assim, determino, venha a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com os arts. 319 e 

320 do CPC, carrear a petição inicial, sob as penalidades legais. Venha a 

parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e 

despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade 

de fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 456, 

§1º, da CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002501-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO 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:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de ID 13780047.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004074-04.2017.8.11.0002

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:

DAVID WILLIAN MARQUES DOS PASSOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004074-04.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: DAVID WILLIAN 

MARQUES DOS PASSOS Vistos etc., À vista de que a assinatura da parte 

ré, constante no acordo (Id. 13809208), não foi reconhecida firma e nem 

sequer aportou ao pacto procuração da parte requerida outorgando poder 

a terceiro ou advogado para transigir, determino venha a exequente, em 

cinco (05) dias, sanar a irregularidade apontada, sob pena de não 

homologação do acordo. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002869-71.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIA BATISTA SANTANA (AUTOR)

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)

Outros Interessados:

RODRIGO PERES (TESTEMUNHA)

SANDRA REGINA MACHADO (TESTEMUNHA)

DIONIZIO ALVES DE SOUZA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de ID 13823740.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003322-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILLA MACHADO OAB - MT15359/O (ADVOGADO)

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO OAB - MT0018625A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NC ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003322-95.2018.8.11.0002. AUTOR: 

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA RÉU: NC ALIMENTOS LTDA - 

ME Vistos, etc. Por ocasião da Portaria n°. 841/2018-PRES que suspendeu 

o expediente forense no dia 02/07/2018 no âmbito da Justiça Estadual de 

Mato Grosso, redesigno a audiência de conciliação para o dia 05/09/2018, 

às 17h, a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica a parte autora intimada por meio de seu advogado constituído 

nos autos. Intime-se a requerida via correio. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005628-71.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

KARLOS LUIZ METELLO DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITAL SEGURANCA LTDA - EPP (RÉU)

GILMAR BATISTA PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN RIBEIRO GOMES OAB - MS12679 (ADVOGADO)

CLAUDIO SANTOS VIANA OAB - MS12372-B (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005336-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA MOREIRA (AUTOR)

IZABEL XAVIER DOS SANTOS (AUTOR)

MARIA DAS DORES PINHEIRO LOPES (AUTOR)

LUIZA RIBEIRO DE ARRUDA (AUTOR)

JOAO MORAES LOPES ROCA (AUTOR)

OACY BENEDITO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

ERLITA GUIMARAES DE LIMA (AUTOR)

VALDEMAR SOUZA PACHECO (AUTOR)

CECILIO JOSE MIRANDA (AUTOR)

RONALDO APARECIDO DA SILVA (AUTOR)

ANISIO JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

MARIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

MERCEDES SILVA PINTO (AUTOR)

ANA IVA LEITE SANTIAGO (AUTOR)

SEBASTIANA DE MIRANDA (AUTOR)

IVANI DA SILVA PACHECO (AUTOR)

CARLOS JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005336-52.2018.8.11.0002. AUTOR: 

CARLOS JOSE DA SILVA, MARIA CANDIDA MOREIRA, OACY BENEDITO 

RODRIGUES DA SILVA, RONALDO APARECIDO DA SILVA, ANA IVA LEITE 

SANTIAGO, JOAO MORAES LOPES ROCA, MARIA APARECIDA DA SILVA, 

LUIZA RIBEIRO DE ARRUDA, ANISIO JOSE DOS SANTOS, MERCEDES 

SILVA PINTO, MARIA DAS DORES PINHEIRO LOPES, ERLITA GUIMARAES 

DE LIMA, CECILIO JOSE MIRANDA, SEBASTIANA DE MIRANDA, IZABEL 

XAVIER DOS SANTOS, VALDEMAR SOUZA PACHECO, IVANI DA SILVA 

PACHECO RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, 

BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS 

S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos. O art. 113 do CPC dispõe 

que duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em 

conjunto, ativa ou passivamente, quando: I - entre elas houver comunhão 

de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - entre as causas 

houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer afinidade 

de questões por ponto comum de fato ou de direito. Sobre o tema, leciona 

o doutrinador Luiz Guilherme Marinoni[1], aduzindo, in verbis: A comunhão 

de direitos e obrigações relativamente ao mérito do processo é o liame 

mais estreito que pode ligar duas mais pessoas e naturalmente dá lugar ao 

litisconsórcio (art. 113, I, CPC). Qualquer comunhão de que decorram 

direitos e obrigações é suficiente, se há conexão entre as situações dos 

litigantes no plano do direito material (art. 113, II, CPC), há oportunidade 

para formação litisconsorcial. Entende-se que o Código assim o possibilite, 

tendo em conta que a existência de conexão autoriza a reunião de ações 

propostas em separado (art. 57, CPC) – com maior razão, portanto, admite 

a cumulação subjetiva desde o início. A afinidade por ponto comum de fato 

ou de direito, por fim, pode ensejar o litisconsórcio (art. 113, III, CPC). 

Afinidade é parecença, e pode ser oriunda da circunstância de o direito 

dos litigantes decorrer de alegações de fato idênticas. Nessa esteira, 

verifico que o polo ativo da lide é composto por dezoito autores, que 

pretendem ser indenizados por supostos vícios em seus imóveis. Contudo, 

certo que há necessidade de individualizar as demandas, indicando-se 

quais os vícios de cada imóvel, a fim de justificar seu interesse 

processual. Assim, é que observo não haver entre os autores 

litisconsórcio necessário, ou qualquer das hipóteses previstas no art. 113, 

uma vez que cada um possui seus próprios interesses e cada imóvel, 

certamente, possui vícios diversos, tendo em comum apenas a demanda 

proposta. Deste modo, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar o polo ativo da lide, mantendo apenas um dos litigantes no polo, 

cabendo aos demais propor ação própria, uma vez que inexistente 

litisconsórcio entre eles, sob pena de indeferimento. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] In Novo 

código de processo civil comentado – São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015. p. 192/193.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003836-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID ROCHA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELEUTERIO GOMES OAB - MT21893/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003836-48.2018.8.11.0002. AUTOR: 

INGRID ROCHA DA COSTA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deferida parcialmente a 

tutela de urgência no Id. 13503162, a parte autora comparece aos autos 

no Id. 13806863, acompanhada dos documentos de Ids. 13806876 a 

13806905, aduzindo que a despeito da decisão proferida em 05/06/2018, a 

parte requerida suspendeu o fornecimento de energia da sua residência 

em 15/06/2018, o que lhe ocasionou inúmeros incômodos, motivo pelo qual 

requereu a incidência da multa diária até o restabelecimento do serviço. 

Pois bem. Analisando detidamente os autos, observo que melhor razão 

não assiste à parte autora, na medida em que na data em que acusa a 

suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora de sua 

titularidade, apesar de já possuir decisão concessiva da tutela, a parte 

requerida ainda não havia sido citada. Com efeito, a carta de citação 

apenas foi expedida e encaminhada em 20/06/2018, conforme Ids. 

13755250, 13765288, ao passo que a autora alega ter tido a energia 

suspensa em 15/06/2018, ou seja, a requerida não tinha conhecimento da 

decisão que determinou que ela se abstivesse de proceder com a 

suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora da 

autora. Assim, não havendo informação quanto à citação da requerida, 

não há como determinar-se medidas coercitivas para o cumprimento da 

tutela, posto que não se sabe se esta possui conhecimento da decisão 

que deferiu a tutela de urgência. Posto isso, indefiro o pedido de Id. 

13806863, pelo que determino que se aguarde a regular citação da parte 

requerida e intimação quanto à decisão de Id. 13503162. Cumpra-se 

conforme Id. 13503162. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 81351 Nr: 3846-66.2005.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA VILLEN REBELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMÁRIO M. 

VASCONCELLOS - OAB:10.624, ROGÉRIO BARÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 
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(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 229735 Nr: 9882-85.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Késia Regina de Mello Boaventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Quintella - OAB:9563/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte requerida para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412379 Nr: 17971-87.2015.811.0002

 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: ELI ALVES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO GROSSO - 

CEMAT, ENERGISA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT 13.431-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 132,80, totalizando em R$ 

546,20, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311016 Nr: 7083-30.2013.811.0002

 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: JOÃO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joice Guimarães Nogueira 

(ESTAGIÁRIA) - OAB:RG14826860, LETÍCIA PINHEIRO FERREIRA - 

OAB:16630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738/SP, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 132,80, totalizando em R$ 

546,20, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439973 Nr: 6777-56.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA BEATRIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA ("SKY")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURYANNE C. ARRUDA - 

OAB:14.853 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 132,80, totalizando em R$ 

546,20, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 391791 Nr: 6435-79.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 13.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - OAB:327.026

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, / pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004038-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABGAIR DE SOUZA MALHEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004038-25.2018.8.11.0002. Vistos. Abgair 

de Souza Malheiros ajuizou a presente “ação declaratória c/c indenização 

por danos materiais com pedido de tutela provisória de urgência 

antecipada” em desfavor de Unimed – Cooperativa de Trabalho Médico, 

aduzindo, em síntese, que aderiu ao contrato de plano de saúde coletivo 

por adesão mantido pela parte requerida. Nesse passo, afirma que a 

requerida impôs reajuste na cobrança do seu plano de saúde na ordem de 

17,81% em 2018, ao passo que ANS limitou o reajuste para 2017 em 

13,55%. Salienta que não havendo como estabelecer com a parte 

requerida objetividade sobre o índice de reajuste a ser aplicado, requer a 

concessão de tutela de urgência a fim de que seja aplicado o mesmo 

índice anunciado pela ANS para os planos individuais e familiares, ou seja, 

13,55%, ou ainda outro índice inflacionário como INPC, sob pena de multa. 

Determinada a emenda da inicial no Id. 13275844, manifestou-se no Id. 

13695804, 13695806. É necessário. Decido. Acolho a emenda à inicial, a 

fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos da Lei n.º 1.060/50, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Trata-se de tutela de urgência antecipada, 

com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos 

seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a 

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Munido desses 

conceitos, cotejando-os com a situação jurídica apresentada no início do 

processo, vejo que o pedido deve ser, neste momento, indeferido. Isso 

porque embora possa se admitir que em contratos de plano de saúde 

coletivo, como na espécie, se prime pela negociação das partes quanto ao 

reajuste das mensalidades anuais, por outro lado, descurou a autora de 

trazer aos autos qualquer prova da ilegalidade do quantum alegadamente 

reajustado no ano de 2018. Quedou-se apenas em afirmar a abusividade 

do reajuste de forma automática e unilateral, porém não demonstrou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 287 de 347



efetivamente que o valor reajustado é indevido. Menos ainda que o 

reajuste pretendido de 13,55% seria o adequado ao caso, ou que é o 

utilizado por outros planos de saúde coletivo. Além do que, não podemos 

ter como parâmetros para fins de reajuste dos planos coletivos os 

percentuais reajustados nos planos de saúde individual ou familiar, 

mormente porque a ANS não fixa limites para os reajustes daqueles 

planos. Nesse contexto, destaco aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul, in verbis: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. 

PLANO DE SAÚDE. UNIMED. REAJUSTE DA MENSALIDADE. FAIXA 

ETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE 

COBRADOS. PRESCRIÇÃO. REAJUSTES ANUAIS. 1. (...) 2. Não se mostra 

abusivo o reajuste anual dos planos de saúde coletivo em percentual 

superior ao fixado pela ANS aos planos de saúde individual ou familiar, 

pois a agência reguladora não define teto para os planos coletivos. Em se 

tratando de contrato coletivo, o reajuste deve ser comunicado à ANS. 

Resolução Normativa 156/2007 da Diretoria Colegiada da ANS e Instrução 

Normativa 13/2006 da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos da 

ANS. 3. (...). À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS. POR MAIORIA, 

ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL.(Apelação Cível Nº 

70057045395, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 18/12/2013). Portanto, as alegações da 

autora, até prova em contrário, não se mostram verossímeis a ponto de 

possibilitar o acolhimento da tutela pretendida. Destarte, ausente um dos 

requisitos que autorizam a concessão da medida, o seu indeferimento se 

impõe. Pelo exposto, considerando que não restou demonstrada na 

espécie a probabilidade do direito acautelado, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. À vista da ausência de manifestação expressa da parte 

autora quanto o seu desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), 

e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 27/08/2018, às 14h30 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. No 

mesmo ato, cite-se a parte requerida, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Cumpra-se. Intimem-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003530-50.2016.8.11.0002. AUTOR: 

ADRIANNE JOANA DE SOUZA RODRIGUES RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Compulsando os 

autos, observo que a parte autora descurou de apresentar requerimento 

administrativo prévio, requisito considerado essencial para o 

processamento da demanda. Nesse passo, saliento que em que pese este 

magistrado anteriormente tenha se filiado ao entendimento de 

desnecessidade de requerimento prévio para o ajuizamento da ação de 

cobrança de Seguro DPVAT, atualmente o Supremo Tribunal Federal tem 

julgado de forma contrária, ao considerar a exigibilidade do requerimento 

como condição para o exercício do direito de ação, senão vejamos: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 

EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." 

(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado 

em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 

PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, doutrinariamente o interesse processual 

se baseia, dentre outros, na necessidade de atuação da jurisdição, a qual 

é de ser considerada a última forma de solução do conflito[1], razão pela 

qual certo que a exigência de requerimento administrativo prévio não 

configura afronta ao direito de ação (art. 5º, XXXV, CF), conforme 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido 

o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal 

de Justiça deste Estado: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA 

CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO 

A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. 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). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Posto isso, em consonância 

com os egrégios tribunais pátrios, determino, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos requerimento 

administrativo formulado junto à Seguradora Líder dos Seguros DPVAT, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] DIDIER, Fredie Jr. Curso de direito processual 

civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento – 18 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 362.
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LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001460-89.2018.8.11.0002. AUTOR: 

IRACILDA APOLONIA DE CAMPOS RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos 

etc., Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Da 

prescrição Sustenta a parte requerida a ocorrência da prescrição para o 

manejo da presente ação declaratória, à vista de que o contrato nº 

11019006643940 proposta 230133200 foi firmado em 23/08/2011 e a 

primeira parcela foi descontada em 07/10/2011, superando o prazo 

prescricional de 03 (três) anos. Pois bem. Em que pese a alegação da 

requerida tenho que a pretensão da autora não se encontra prejudicada 

pelo decurso do tempo. Isso porque, a pretensão da autora está adstrita à 

reparação civil que, à luz do disposto no artigo 27 do CDC, prescreve em 

cinco anos, sendo que o prazo inicial para a contagem do prazo 

prescricional para a reparação civil tem início a partir da ciência do fato 

gerador, que ocorreu em 06/02/2018 quando a autora realizou pesquisa 

acerca das margens consignáveis em seu beneficio previdenciário, 

conforme se observa do id. 11941889. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA 

– AFASTADAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO – 

DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – APLICABILIDADE DA NORMA CONSUMERISTA - FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIRO – DÍVIDA INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – 

DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL IN 

RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – PRECEDENTE STJ - 

RESTITUIÇÃO DE VALORES – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – CDC - RECURSO 

DO APELANTE BANCO BMG S.A DESPROVIDO – RECURSO DO 

APELANTE SANTINO SEABRA JUNIOR PARCIALMENTE PROVIDO."Art. 27. 

Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados 

por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, 

iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de 

sua autoria". Não há o alegado cerceamento de defesa já que instado o 

Apelante a produzir provas, dada a disponibilidade do seu direito de 

produzí-las, abriu mão daquelas que, embora anteriormente requeridas e 

deferidas, até então não haviam sido produzidas, não há como admitir a 

sua alegação de cerceamento de defesa, apenas porque lhe sobreveio 

sentença desfavorável.“[...]As instituições bancárias respondem 

objetivamente por danos causados por fraudes ou delitos praticados por 

terceiros, visto que tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (...). 6. Agravo 

regimental não provido[...]”. (STJ - Terceira Turma - AgRg nos EDcl no 

AREsp 238.203/MG - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - 

Julgado em 07/03/2013 - DJe 13/03/2013).Configura dano moral o 

desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de funcionário 

público, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela 

vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, 

porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do 

fato gerador do dano. A indenização por dano moral deve ser fixada em 

montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza. Comprovados os descontos indevidos 

efetivados na folha de pagamento, impõe-se a restituição de valores à 

parte prejudicada.Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, “O 

consumidor cobra em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, 

por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”. (TJMT - Ap 

127286/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 

25/02/2016) Dessa forma, considerando que entre a data em que a autora 

teve ciência dos fatos (06/02/2018) e a data da propositura da ação 

27/02/2018 não ocorreu o transcurso do prazo prescricional, rejeito a 

preliminar em análise. Não havendo outras questões preliminares a serem 

apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o 

processo, passando a sua instrução. Dos pontos controvertidos De 

acordo com os autos e da natureza da ação, fixo os pontos 

controvertidos como sendo: a) se os documentos de id. 12507077 

(páginas 02, 03, 09, 12 e 13) e id. 12507097 (páginas 01, 04, 10, 12, 14 e 

20) foram assinados pela parte autora; b) a existência ou não de relação 

jurídica entre a parte autora e o requerido; c) O nexo de causalidade entre 

o dano alegado e conduta do requerido; e) o dever de indenização e o seu 

quantum. Das provas Diante da natureza da controvérsia, defiro a 

produção de prova pericial postulada pela parte autora (id. 13696044). 

Assim, nomeio como perito o Sr. Alcides Liberali, Perito em Grafotecnia, 

podendo ser encontrado na Rua Desembargador José de Mesquita, n°. 

255, Edifício Sunset Boulevard, Apto. 2003, Bairro Araés, Cuiabá – Mato 

Grosso, telefone: (65) 99886446 / e-mail: liberali@gmail.com o qual deverá 

ser intimado para que tome ciência acerca da nomeação. Intime-o para 

aceitar a nomeação, bem como de que a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita, de forma que os honorários periciais serão arcados pelo 

Estado (art. 95, § 3º, II, do NCPC), Fixo desde já os honorários periciais em 

R$ 1.480,00 (hum mil quatrocentos e oitenta reais), de acordo com os 

valores impostos na Tabela de Honorários fixados por meio da Resolução 

n. 232 do CNJ, salientando que será que será expedida certidão em favor 

da Sr. Perito referente ao valor dos honorários em momento oportuno, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. Venham as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e 

quesitos (art. 465, II e III, CPC). Determino, também, que a parte requerida 

aporte aos autos a via ORIGINAL dos documentos de id. 12507077 

(páginas 02, 03, 09, 12 e 13) e id. 12507097 (páginas 01, 04, 10, 12, 14 e 

20), no prazo de 15 (quinze) para a realização da perícia acima deferida. 

Oportunamente, intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para 

a designação da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais 

assistentes técnicos serem intimados para o devido acompanhamento, 

com antecedência mínima de 05 dias. Venham as partes, no prazo de 15 

(quinze) dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos 

(art. 465, II e III, CPC). 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 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. Outrossim, sem prejuízo do acima determinado, defiro o pedido de id. 

13858783, razão pela qual determino que seja expedido ofício ao Banco 

Bradesco S/A para que informe este juízo se foi creditado em favor da 

parte autora o valor de R$ 954,22 e R$ 2.784,99 em sua conta bancária 

agência 1263 conta 0606704-2 nos meses de agosto de 2011 e fevereiro 

de 2015. Com o aporte da informação intimem-se as partes para 

manifestarem no prazo legal. Por fim, determino a retificação do polo 

passivo para constar neste BV FINANCEIRA – CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO, devendo a Secretaria adotar as providências 

necessárias para tanto. Oportunamente, venham-me os autos conclusos 

para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito
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PATRICIA ALVES ARAUJO 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, 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. 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. 9356159. 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 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. 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 
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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. 

George Salvador Brito Alves Lima, que poderá ser encontrado na Av. 

Rubens de Mendonça, n. 3061, Ed. Maison Royale, Apto 1002, Bairro 

Alvorada, Cuiabá, Cep: 78.050-000; e-mail: gsbalv@hotmail.com e 

george.salvador@terra.com.br; fone: 9221 0301; 3644 8594; 9981 1533, 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. 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006634-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA GARCIA 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FELIPE GARCIA DE MENDONCA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006634-16.2017.8.11.0002. AUTOR: ROSA 

GARCIA RODRIGUES 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, 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. 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. 9643637. 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 
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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. 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004857-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA ALVES DA COSTA (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: 1004857-93.2017.8.11.0002. AUTOR: 

ANDREA ALVES DA COSTA 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 
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para formação do juízo de convicção. Isso porque, verificando os autos 

constato que a parte autora foi submetida a avaliação médica realizada 

durante a sessão de conciliação ocorrida em 14/09/2017 no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Várzea Grande (id. 

13662604), porém a parte requerida manifestou discordância do resultado 

da avaliação médica, conforme se observa do teor da manifestação de id. 

13808346, 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. Do requerimento administrativo perante a Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais Aduz a parte requerida que os documentos 

apresentado pelo autor não comprova a realização do requerimento 

administrativo, tendo em vista que não restou comprovado nos autos que 

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. 8296524. 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. 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, c) se a lesão ocorreu apenas no joelho esquerdo ou em todo o 

membro inferior esquerdo e, d) em caso de a parte autora fazer jus ao 

recebimento do seguro e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, 

nomeio como perito o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329 - MT, médico 

perito, que poderá ser encontrado na Avenida Aclimação nº. 265, Bosque 

da Saúde, Consultório anexo ao Hospital São Mateus (casa branca de 

esquina), telefone 65- 30512250/ 3051-2376, o qual deverá ser intimado 

para que tome ciência acerca da sua nomeação. Fixo desde já os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (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 
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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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003529-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA PEREIRA BATISTA (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:

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: 1003529-65.2016.8.11.0002. AUTOR: 

NEUSA MARIA PEREIRA BATISTA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

observo que a parte autora descurou de apresentar requerimento 

administrativo prévio, requisito considerado essencial para o 

processamento da demanda. Nesse passo, saliento que em que pese este 

magistrado anteriormente tenha se filiado ao entendimento de 

desnecessidade de requerimento prévio para o ajuizamento da ação de 

cobrança de Seguro DPVAT, atualmente o Supremo Tribunal Federal tem 

julgado de forma contrária, ao considerar a exigibilidade do requerimento 

como condição para o exercício do direito de ação, senão vejamos: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 

EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." 

(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado 

em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 

PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, doutrinariamente o interesse processual 

se baseia, dentre outros, na necessidade de atuação da jurisdição, a qual 

é de ser considerada a última forma de solução do conflito[1], razão pela 

qual certo que a exigência de requerimento administrativo prévio não 

configura afronta ao direito de ação (art. 5º, XXXV, CF), conforme 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido 

o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal 

de Justiça deste Estado: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA 

CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO 

A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. 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). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Posto isso, em consonância 

com os egrégios tribunais pátrios, determino, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos requerimento 

administrativo formulado junto à Seguradora Líder dos Seguros DPVAT, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] DIDIER, Fredie Jr. Curso de direito processual 

civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento – 18 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 362.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005389-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR PEREIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA OAB - MT0021305A (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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005389-67.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Claudemir Pereira Carvalho promove a presente ação de reparação de 

danos materiais e morais em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, sustentando, em síntese, que em 26/04/2017 

a requerida realizou a troca de todos os medidores de energia das 

unidades de consumo do condomínio onde reside, ocasião em que 

alteraram a tensão da energia da sua residência de 110V para 220V. 

Salienta que em decorrência da alteração da tensão o seu refrigerador 

queimou, motivo pelo qual procurou a requerida, a qual lhe informou que 

poderia realizar o conserto e depois solicitar o reembolso das despesas. 

Assim, informa que em 28/04/2017 e 29/04/2017 efetuou a compra de 

peças no valor de R$ 386,20 (trezentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos), tendo efetuado o pagamento no valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais) pelo serviço de manutenção. Aduz que em 11/05/2017 

recebeu o indeferimento do seu pedido de reembolso, sob a alegação de 

que os danos ocorridos em 26/04/2017 foram causados por 

irregularidades no sistema de medição, sendo que em 20/05/2017, após 

solicitar uma vistoria no medidor, uma equipe da requerida constatou que 

foi danificado um fio da fiação o que ocasionou novamente o aumento da 

tensão e nova queima do refrigerador. Deste modo, afirma que teve que 

arcar com nova compra de peças, no valor de R$ 106,40 (cento e seis 

reais e quarenta centavos) para consertar o refrigerador. Posto isso 

pleiteia pela condenação da requerida em danos materiais, no valor de R$ 

642,60 (seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) e danos 

morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A inicial veio instruída com 

os documentos de id. 9048335 a 9048468. Audiência de conciliação 

realizada conforme termo de Id. 9852138. No Id. 10172760 a parte 

requerida apresentou contestação, alegando que após análise do pedido 

administrativo de ressarcimento de danos elétricos formulado pelo autor, 
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constatou que para a data e horário informados não havia registro de 

perturbação no sistema elétrico que pudesse ter afetado a unidade 

consumidora do requerente. Salienta que ao analisar o gráfico de 

comportamento de tensão correspondente à data dos fatos, verificou que 

esta estava dentro dos níveis estabelecidos pela legislação pertinente, de 

modo que o sinistro não teria relação com oscilação, variação de tensão 

ou sobrecarga proveniente da rede elétrica. Aduziu ainda que o 

requerente não colacionou laudo técnico capaz de atestar que os danos 

alegados foram motivados por uma variação de tensão, limitando-se a 

apresentar recibos e notas fiscais que não indicam a causa da avaria. 

Discorreu acerca da inexistência de danos morais e requereu o julgamento 

improcedente da demanda. Colacionou os documentos de Ids. 10172762 a 

10172769. A parte autora apresentou impugnação no Id. 10454503. No Id. 

11412021 a parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide, ao 

passo que a parte autora se manifestou no Id. 11425999 requerendo a 

designação de audiência de instrução e julgamento. Em seguida foi 

designada audiência de instrução e julgamento no Id. 12184961, a qual 

realizou-se conforme termo de Id. 13325878, sendo que não foram 

apresentadas testemunhas para serem ouvidas em audiência, 

permanecendo os autos conclusos para prolação da sentença. É o breve 

relatório. Decido. Inicialmente, consigno que a decisão de Id. 13869548 foi 

proferida indevidamente, uma vez que já houve a instrução processual, 

motivo pelo qual chamo o feito à ordem e passo ao julgamento da lide. Pois 

bem, esclarece o artigo 373, do Código de Processo Civil, que o ônus da 

prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor”. Nesse ensejo, 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: “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”. Logo, ao demandante, é 

necessária apresentação da prova pertinente às alegações, e ao 

demandado os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor. Pois bem, no caso concreto, pretende a parte autora a condenação 

do requerido ao pagamento de quantia de R$ 642,60 (seiscentos e 

quarenta e dois reais e sessenta centavos) a título de danos materiais e 

danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A parte autora 

afirma que teve seu refrigerador queimado em razão de uma troca de 

tensão indevida no fornecimento de energia elétrica, contudo, 

oportunizado a produção de prova testemunhal a fim de comprovar o 

alegado, não arrolou testemunhas para serem ouvidas em audiência. Com 

efeito, o autor limitou-se a colacionar comprovantes de compra de peças 

(Ids. 9048398, 9048468) e notas fiscais de serviço de manutenção (Id. 

9048412), os quais não são suficientes para comprovar a origem da 

alegada queima do refrigerador. De outro lado, a requerida colacionou 

relatórios das alegadas datas em que supostamente teria ocorrido a 

alteração na tensão da sua unidade consumidora (Ids. 10172765, 

10172766), os quais não demonstram a alegada ocorrência. Deste modo, 

tenho que a parte requerente não comprovou minimamente suas 

alegações, na medida em que não comprovou nos autos que houve a 

alteração na tensão de energia de sua unidade consumidora que 

consequentemente gerou os prejuízos descritos na inicial, ou seja, não 

comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso 

I, do CPC. Portanto, restou demonstrado nos autos que a requerida não foi 

a causadora dos eventuais danos materiais e morais suportados pela 

parte requerente em razão da queima do refrigerador, razão pela qual a 

improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. 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 o requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), atento à natureza da ação, o 

tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade 

dos patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86), o qual fica suspenso, 

uma vez que beneficiário da justiça gratuita. No mais, registro que foi 

lançado indevidamente neste processo o termo de audiência constante no 

id. 13325989. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias. Publique-se e Intimem-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002435-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS 

DO MATO GROSSO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT0007304S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

YEDA FELIX AIRES OAB - SP281968 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002435-48.2017.8.11.0002. AUTOR: 

RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS 

DO MATO GROSSO LTDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc., Reciglagem Indústria e Comércio de sub 

Produtos de Animais de Mato Grosso Ltda., propôs a presente ação de 

cobrança em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, sob o 

argumento de que tem como atividade empresarial a industrialização de 

subprodutos de animais, bem como farinha de carne, farinha de osso e 

sebo. Dessa forma, em 09/11/2015 vendeu 109.260 mil quilogramas de 

farinha de carne e osso para empresa Rebras no município de Paulista-PE 

no valor de R$ 131.212,00 (cento e trinta e um mil duzentos e doze reais). 

Aduz que após realizar a venda do produto contratou serviço de frete 

para realizar o transporte da carga de Várzea Grande – MT para Paulista 

– PE, sendo que nos dias 09 e 10 de novembro de 2015 a empresa 

contratada para efetuar o frete começou a realizar o carregamento dos 

produtos. Alega que em 10/11/2015 quando finalizou o embarque do 

produto a carga já se encontrava assegurada pela Apólice nº 

0621.17.350-09, em virtude do contrato de seguro firmado com a empresa 

requerida. Afirma que a carga foi furtada durante o percurso, razão pela 

qual comunicou o furto perante a Delegacia Especializada de Roubos e 

Furtos desta Comarca e solicitou abertura do sinistro junto a requerida 

visando o recebimento da verba indenizatória, porém em 22/03/2016 a 

requerida comunicou por escrito que o processo estava encerrado e que 

não iria efetuar o pagamento da indenização em virtude do embarque ter 

ocorrido antes do início da vigência da apólice. Nesses termos, requer a 

condenação da requerida ao pagamento da cobertura securitária no valor 

de R$ 131.212,00 (cento e trinta e um mil duzentos e doze reais), 

referente ao prejuízo sofrido, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Juntou documentos de ids. 

5902559 a 5903558. Em seguida a requerida apresentou contestação 

acompanhada de documentos (ids. 8743359 a 8743465), alegando 

preliminarmente a ocorrência da prescrição. No mérito, alega a 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, bem como 

afirma que o carregamento da carga ocorreu em 09/11/2015, sendo que a 

operação de transporte se iniciou na manhã do dia 10/11/2015, antes das 

24h00m quando começou a vigência da apólice de seguro e antes do 

protocolo da proposta de contratação do seguro nas dependências da 

requerida. Alega que a autora deixou de averbar os embarques, que 

deveria ser comunicados até o 3º dia útil subsequente que findaria em 

12/11/2015, porém averbou a operação apenas em 16/11/2015, o que 

comprova o descumprimento contratual por sua parte. Ressalta que não 

houve liberação de embarque, pois para que houvesse a cobertura 

securitária era necessária a liberação do embarque por meio de cadastro 

e consulta do motorista como medida de gerenciamento de risco, porém a 

autora não solicitou tal liberação, razão pela qual entende não haver 

qualquer obrigação de indenizar a parte autora. Ainda, assevera que em 

uma eventual condenação deverá observar a franquia dedutível prevista 

no contrato correspondente a 10% da indenização, ou seja, a condenação 

não poderá ser superior a R$ 124.567,20 (cento e vinte e quatro mil 

quinhentos e sessenta e sete reais e vinte centavos). Ao final, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação a contestação 

juntada no id. 9603942. Nos ids. 12589899 e 12678129 as partes 

informaram as provas que ainda pretendiam produzir. Após, os autos 

vieram conclusos para decisão. É o breve relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança em que Reciglagem Indústria e Comércio de sub 
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Produtos de Animais de Mato Grosso Ltda. move em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, na qual pleiteia a condenação da requerida 

ao pagamento da cobertura securitária no valor de R$ 131.212,00 (cento e 

trinta e um mil duzentos e doze reais). Pois bem. De entrada, verifico da 

detida análise dos autos que o direito da autora encontra-se fulminado 

pela prescrição. Isso porque, nos termos do que prevê o inciso II, do artigo 

206, do Código Civil e da Súmula N.º 101, do colendo Superior Tribunal de 

Justiça, a pretensão do segurado contra a seguradora prescreve em um 

ano, cujo prazo só inicia a partir da inequívoca ciência do segurado 

acerca do fato gerador da pretensão ou da negativa da seguradora em 

pagar-lhe o devido. Dessa forma, resta analisar qual o termo a quo do 

prazo prescricional da questão trazida à baila. Com efeito, o que marca o 

início do prazo prescricional em situações como esta é a data da negativa 

da seguradora em pagar o valor da verba indenizatória. Dessa forma, 

conforme documento de ids. 5903414 e 5903411 e relato da parte autora 

em sua inicial a negativa do pagamento da verba securitária por parte da 

requerida se deu em 22/03/2016. Portanto, considerando que a prova 

inequívoca de que o requerente teve conhecimento da recusa do 

pagamento em 22/03/2016, conforme documento de ids. 5903414 e 

5903411, denota-se que sobre esta recaem os efeitos da prescrição. 

S o b r e  a  q u e s t ã o  a n o t o  o s  s e g u i n t e s  j u l g a d o s : 

“APELAÇÃOCÍVEL.AÇÃODEINDENIZAÇÃOSECURITÁRIA.CONTRATO DE 

SEGURO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS (RCF-DC). CARGA 

FURTADA. CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO FEITO, COMLASTRO NO ART. 

487, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.INSURGÊNCIA DA 

AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE A PRETENSÃO NÃOESTARIA PRESCRITA. 

INSUBSISTÊNCIA. PRAZO ÂNUO. ART. 206, § 1º,INC. II, "B", DO CÓDIGO 

CIVIL/2002. TERMO INICIAL QUE DEVE SERCONTADO DA CIÊNCIA 

I N E Q U Í V O C A  D A  R E C U S A  D O  P A G A M E N T O 

DAINDENIZAÇÃOSECURITÁRIA.DEMANDAAJUIZADAQUANDOJÁTRANSC

ORRIDO MAIS DE 1 (UM) ANO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSOCONHECIDOE DESPROVIDO.” (TJSC ,Apelação Cível n. 

0504130-89.2012.8.24.0008, de Blumenau, rel. Des. Stanley da Silva 

Braga, Sexta Câmara de Direito Civil, j. em 14-11-2017) “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGUROS. 

CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE 

MERCADORIAS. CARGA AVARIADA. INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO. 

PRAZO ÂNUO. ART. 206, § 1º, II, "B", DO CÓDIGO CIVIL. TERMO A QUO. 

CIÊNCIA DO FATO GERADOR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

SUSPENSÃO DO PRAZO. SÚMULA 229 DO STJ. AJUIZAMENTO DA AÇÃO 

APÓS FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA 

IMPLEMENTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Nos 

contratos de seguro a pretensão do segurado contra o segurador 

prescreve em 1 (um) ano com início a partir da ciência do fato gerador 

(art. 206, § 1º, II, b, do Código Civil). "O pedido de pagamento de 

indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o 

segurado tenha ciência da decisão" (Súmula 229 do STJ).” (TJSC, 

Apelação Cível n. 0029160-52.2013.8.24.0008, de Blumenau, rel. Des. 

Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 06-03-2018). Desse 

modo, diante do posicionamento quanto ao prazo prescricional das ações 

que tenham por interesse o recebimento do seguro contratado com 

instituição financeira privada, sendo certa a aplicação ao caso em tela do 

art. 206, §1º, II, do Código Civil, bem como considerando como início do 

prazo prescricional a data em que houve a recusa do pagamento por parte 

da seguradora, verifica-se a ocorrência da prescrição, eis que a data da 

recusa é de 22/03/2016 e o ajuizamento da ação é datado de 06/04/2017, 

o que impõe a extinção do feito, com resolução de mérito, nos moldes 

ditados pelo art. 487, II, do Código Processual Civil. Por todo o exposto, 

julgo improcedente o pedido, extinguindo o processo com julgamento do 

mérito, consubstanciado no artigo 487, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

com fulcro no artigo 85, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas. P. I. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009073-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL JOSE DE SOUZA ME - ME (RÉU)

LOURIVAL JOSE DE SOUZA ME - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT0011087A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009073-97.2017.8.11.0002. Vistos etc. 

Trata-se de ação de rescisão contratual proposta por Copagaz 

Distribuidora de Gás S.A. em desfavor de Lorival José de Souza - ME, 

todos devidamente qualificados nos autos. No Id. 13829586 as partes 

celebraram acordo, requerendo a sua homologação. É o relatório. Decido. 

Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de 

validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes. Posto isso, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (Id. 

13829586). Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, 

alínea “b” do CPC. Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do 

CPC, sendo os honorários advocatícios na forma pactuada. 

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado, e arquivem-se. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002152-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDO ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT0002573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002152-88.2018.8.11.0002 

Vistos em correição... Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Zenildo Alves Martins em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Alega o Requerente 

ser titular da Unidade Consumidora n° 6/375509-7, no endereço da sua 

residência, à Rua Ângelo Galdino, nº 87, Bairro: Vinte e Três de Setembro 

em Várzea Grande/MT (FUNDOS) e, que na parte da frente do seu imóvel, 

possui uma construção do tipo sobrado, com um salão e casa residencial 

germinados, cuja Unidade Consumidora nº 2582972-2, está em nome da 

Sra. Greyce de Souza Barbosa. Informa que no dia 09/10/2017, devido à 

forte ação da chuva/vento, parte da parede do sobrado em construção 

desabou e, em consequência danificou a fiação dos postes, os quais 

alimentavam as unidades consumidoras acima mencionadas, que levavam 

energia até os medidores, ficando, portanto, sem energia. Afirma que 

entrou em contato com a Requerida para solicitar os devidos reparos, 

conforme protocolo de nº 44106132, contudo, até a presente data, nada 

foi feito. Assevera que, para sua surpresa, no mês de março recebeu 

uma fatura da UC nº 6/375509-7, com vencimento na data de 30/03/2018, 

referente à competência de jan/2018 com o valor R$. 1.587,97 (mil 

quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos) conforme se 

faz prova pela inclusa fatura, alegando que foi constatado desvio de 

energia e feita a recuperação de consumo. Narra que procurou a 

Requerida para tentar reduzir o valor da fatura UC nº 6/375509-7, porém a 

tentativa foi infrutífera, uma vez que a Requerida alega que o valor é 

originário de recuperação de consumo de energia dos meses de out/2017 

à jan/2018. Pontua que a Requerida justifica que a UC nº 6/375509-7, do 

Requerente possuía desvio de energia no ramal de entrada, o que o 

Requerente discorda e afirma que se teve alguma irregularidade é por 

conta dos funcionários da Requerida, que foram os responsáveis pela 

ligação quando da solicitação através do Protocolo nº. 44106132. 

Esclarece que a UC nº 6/375509-7 alimentava os dois prédios (frente 

salão/residência e fundos residência) e a partir de maio de 2017, o prédio 

do salão/residência passou a ser alimentado pela UC-2582972-2 em nome 
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da Sra. GREYCE DE SOUZA BARBOSA, ou seja, o prédio dos fundos UC 

nº 6/375509-7, em nome do Requerente, está desocupado desde o mês 

de setembro/2017, conforme demonstrado no Histórico de Contas em 

anexo. Conta que a fatura complementar do mês de janeiro/2018 lhe foi 

apresentada em valor exorbitante e, por mais que o Requerente quisesse 

efetuar o pagamento, seu rendimento mensal não suportaria tal 

compromisso. Pede pela concessão de tutela cautelar para, determinar 

que a Requerida não interrompa o fornecimento de energia elétrica, UC 

6/375509-7 até que seja discutida pela via judicial a cobrança do excesso 

de consumo apurado na fatura do mês janeiro/2018 com vencimento no 

dia 30/03/2018. No mérito, formulou pedidos. Juntou os documentos 

necessários á propositura da ação. Relatado o necessário. Decido. No 

que tange ao pedido de tutela de urgência, são imprescindíveis para sua 

concessão (art. 300, CPC/2015): 1) elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito (fumus boni juris); e 2) perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (periculum in mora). Deste modo dispõe o 

artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 22. Os órgãos 

públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou 

sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos.” (sem grifo no original) Como se vê, é dever da concessionária 

de energia prestar o serviço de fornecimento de energia elétrica, que é 

essencial, de forma adequada, eficiente e contínua. De outra feita, o feito 

trata de relação consumerista em que o ônus da prova é invertido, em 

face da hipossuficiência técnica do consumidor em provar suas 

alegações (art. 6°, VIII, CDC), ficando, portanto, a cargo da parte 

requerida, demonstrar que a Unidade Consumidora (UC) do Requerente de 

fato, apresentou irregularidade e, ainda, apontar as suas razões. Assim, 

presente a probabilidade do direito alegado. De mais a mais, é evidente a 

presença do periculum in mora, pois é inegável que o fornecimento de 

energia elétrica é essencial às atividades cotidianas de todas as pessoas, 

de forma que a sua continuidade se impõe. Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência para determinar, que a Requerida não 

interrompa o fornecimento de energia elétrica, do Requerente, emitida com 

valor abusivo, até o julgamento desta ação e caso já tenha interrompido 

quando desta decisão, proceda ao imediato restabelecimento do 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora n°. UC 

6/375509-7 e, em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais). Cite-se/intime-se a empresa Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecerem em audiência 

de conciliação que designo para o dia 27 de agosto de 2018 às 09h30min, 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

No mais, concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA e inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 22 de maio de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A (ADVOGADO)

 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004749-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. Z. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

CARLA EVELIN ZAUZA OAB - 956.495.491-68 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004749-98.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, o 

que impossibilitará a realização da audiência anteriormente designada, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de agosto 

de 2018 às 16h30min. Cumpra-se, com as providências necessárias. 

Várzea Grande/MT, 26 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003851-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SOARES DE SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT0015463A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003851-17.2018.8.11.0002 

Vistos em correição... Trata-se de Ação Declaratória c/c Obrigação de 

Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar Inaudita 

Altera Pars ajuizada por Eduardo Soares de Sá em desfavor de Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia- S/A. Alega ser titular da Unidade 

Consumidora n 6/358904-1, e desde 2014, a concessionária Requerida, 

vem de forma UNILATERAL, apresentando laudo pericial, onde apresenta 

consumo de energia que literalmente não condiz com a realidade do ora 

Requerente, considerando primeiramente que na residência do mesmo 

residem apenas 03(três) pessoas, que todos os santos dias saem no 

período matutino e retornam no final do dia, repisa-se, assiduamente. Aduz 

que a empresa requerida apresentou um laudo realizado no ano de 2017, 

referente os meses de julho e agosto de 2017, que segundo consta, fora 

constatado suposta irregularidade no consumo de energia da residência 

do Requerente, na qual a Requerida gerou uma fatura no valor de R$ R$ 

3.531,18 (três mil, quinhentos e trinta e um reais e dezoito centavos), que 

seria a diferença do consumo aferido na suposta vistoria unilateral 

realizada pela Energisa. Informa que a concessionária requerida realizou a 

referida perícia UNILATERALMENTE, sem qualquer participação do 

Requerente com prévio aviso, sem que o mesmo tivesse o direito 

constitucional do contraditório e a ampla defesa, e mais, a empresa não 

encaminhou qualquer documento elucidativo/técnico da suposta pericia 

realizada na unidade consumidora, tão pouco lhe encaminhou cópia do TOI 
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– Termo de Ocorrência de Irregularidade referente aos meses em 

comento, que diga-se, mesmo requerendo extrajudicial a referida cópia do 

TOI, a empresa não forneceu, conforme se faz prova cópia da notificação 

extrajudicial com AR. Salienta que a fatura com vencimento em 

15/02/2018, a empresa requerida apresentou no bojo da fatura 02(dois) 

débitos totalmente indevidos, referente ao mês março de 2015 no valor de 

R$ 6.744,17 e outro referente ao de setembro/2017 no valor de R$ 

3.531,18 (três mil, quinhentos e trinta e um reais e dezoito centavos), ou 

seja, perfazendo um valor de R$ 10.275,35 (dez mil, duzentos e setenta e 

cinco e trinta e cinco centavos), TOTALMENTE INDEVIDO. Pede a 

concessão da antecipação da tutela, para: a) determinar a imediata 

suspensão dos efeitos do Termo de Ocorrência nº. 674180, que gerou a 

fatura setembro/2017 com vencimento em 30/11/2017 no valor de R$ 

3.531,18 (três mil, quinhentos e trinta e um reais e dezoito centavos) da 

Unidade Consumidora nº.6/358904-1; b) abstenção da Requerida no 

sentido de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel situado 

na Rui Barbosa, nº 125 Bairro Jardim Imperador, CEP78125-620. Várzea 

Grande-MT, bem como, seja ordenada a exclusão do nome do Requerente 

do SPC/SERASA, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). No 

mérito, formulou pedidos. Juntou os documentos necessários à 

propositura da ação. Relatado o necessário. Decido. Diante das novas 

alterações advindas com o Novo Código de Processo Civil, imperioso 

grafar que a tutela provisória fundamentar-se-á em urgência ou evidência. 

A tutela de urgência poderá ser concedida, liminarmente, quando 

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

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1º. Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2º. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” De mais 

a mais, o feito trata de relação consumerista em que o ônus da prova é 

invertido, em face da hipossuficiência técnica do consumidor em provar 

suas alegações (art. 6°, VIII, CDC), ficando, portanto, a cargo da parte 

requerida, demonstrar que a Unidade Consumidora (UC) da Requerente, 

de fato, aponta alguma irregularidade. O Requerente teve seu nome 

incluído nos Órgãos de Proteção ao Crédito, conforme se verifica no ID n. 

13158514, por uma suposta dívida, a qual não reconhece e sequer fora 

notificado. Ademais, verifica-se que a pretensão do Requerente apresenta 

características de um pedido de tutela de urgência antecipada, uma vez 

que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, bem como a probabilidade do direito, 

sendo incontestável a existência de prejuízo ao Requerente, pois, em 

casos desse jaez, a inclusão do seu nome nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito pode gerar abalo ao crédito, exsurgindo na maioria das vezes 

prejuízos irreparável ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos 

que poderá causar na honra da pessoa. De outra feita, é inegável a 

presença do periculum in mora, pois é inegável que o fornecimento de 

energia elétrica é essencial às atividades cotidianas de todas as pessoas, 

de forma que a sua continuidade se impõe. Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência para determinar que a Requerida retire a 

restrição do nome da Requerente junto aos Órgãos de proteção ao 

crédito: SPC/SERASA, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) em caso de descumprimento, bem como suspenda os efeitos dos 

Termos de Ocorrência nº. 674180, que gerou a fatura setembro/2017 com 

vencimento em 30/11/2017 no valor de R$ 3.531,18 (três mil, quinhentos e 

trinta e um reais e dezoito centavos) da Unidade Consumidora nº. 

6/358904-1, até o julgamento da ação. Cite-se/intime-se a empresa 

Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecerem em audiência de conciliação que designo para o dia 20 de 

agosto de 2018 às 10h:00min, constando que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). No mais, concedo os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA e inversão do ônus da prova. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 22 de maio de 2018 (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002388-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ADOLFO PEREIRA (AUTOR)

CLAUDETE SOLANGE GARCIA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA TAINA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - MT0019799A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILBENE BARRA CAMPOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002388-40.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, o 

que impossibilitará a realização da audiência anteriormente designada, 

redesigno a audiência de justificação prévia para o dia 15 de agosto de 

2018 às 14h30min. . Cumpra-se, com as providências necessárias. 

Várzea Grande/MT, 26 de junho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002152-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDO ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT0002573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002152-88.2018.8.11.0002 

Vistos em correição... Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Zenildo Alves Martins em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Alega o Requerente 

ser titular da Unidade Consumidora n° 6/375509-7, no endereço da sua 

residência, à Rua Ângelo Galdino, nº 87, Bairro: Vinte e Três de Setembro 

em Várzea Grande/MT (FUNDOS) e, que na parte da frente do seu imóvel, 

possui uma construção do tipo sobrado, com um salão e casa residencial 

germinados, cuja Unidade Consumidora nº 2582972-2, está em nome da 

Sra. Greyce de Souza Barbosa. Informa que no dia 09/10/2017, devido à 

forte ação da chuva/vento, parte da parede do sobrado em construção 

desabou e, em consequência danificou a fiação dos postes, os quais 

alimentavam as unidades consumidoras acima mencionadas, que levavam 

energia até os medidores, ficando, portanto, sem energia. Afirma que 

entrou em contato com a Requerida para solicitar os devidos reparos, 

conforme protocolo de nº 44106132, contudo, até a presente data, nada 

foi feito. Assevera que, para sua surpresa, no mês de março recebeu 

uma fatura da UC nº 6/375509-7, com vencimento na data de 30/03/2018, 

referente à competência de jan/2018 com o valor R$. 1.587,97 (mil 

quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos) conforme se 

faz prova pela inclusa fatura, alegando que foi constatado desvio de 

energia e feita a recuperação de consumo. Narra que procurou a 

Requerida para tentar reduzir o valor da fatura UC nº 6/375509-7, porém a 

tentativa foi infrutífera, uma vez que a Requerida alega que o valor é 

originário de recuperação de consumo de energia dos meses de out/2017 

à jan/2018. Pontua que a Requerida justifica que a UC nº 6/375509-7, do 

Requerente possuía desvio de energia no ramal de entrada, o que o 

Requerente discorda e afirma que se teve alguma irregularidade é por 

conta dos funcionários da Requerida, que foram os responsáveis pela 

ligação quando da solicitação através do Protocolo nº. 44106132. 

Esclarece que a UC nº 6/375509-7 alimentava os dois prédios (frente 
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salão/residência e fundos residência) e a partir de maio de 2017, o prédio 

do salão/residência passou a ser alimentado pela UC-2582972-2 em nome 

da Sra. GREYCE DE SOUZA BARBOSA, ou seja, o prédio dos fundos UC 

nº 6/375509-7, em nome do Requerente, está desocupado desde o mês 

de setembro/2017, conforme demonstrado no Histórico de Contas em 

anexo. Conta que a fatura complementar do mês de janeiro/2018 lhe foi 

apresentada em valor exorbitante e, por mais que o Requerente quisesse 

efetuar o pagamento, seu rendimento mensal não suportaria tal 

compromisso. Pede pela concessão de tutela cautelar para, determinar 

que a Requerida não interrompa o fornecimento de energia elétrica, UC 

6/375509-7 até que seja discutida pela via judicial a cobrança do excesso 

de consumo apurado na fatura do mês janeiro/2018 com vencimento no 

dia 30/03/2018. No mérito, formulou pedidos. Juntou os documentos 

necessários á propositura da ação. Relatado o necessário. Decido. No 

que tange ao pedido de tutela de urgência, são imprescindíveis para sua 

concessão (art. 300, CPC/2015): 1) elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito (fumus boni juris); e 2) perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (periculum in mora). Deste modo dispõe o 

artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 22. Os órgãos 

públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou 

sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos.” (sem grifo no original) Como se vê, é dever da concessionária 

de energia prestar o serviço de fornecimento de energia elétrica, que é 

essencial, de forma adequada, eficiente e contínua. De outra feita, o feito 

trata de relação consumerista em que o ônus da prova é invertido, em 

face da hipossuficiência técnica do consumidor em provar suas 

alegações (art. 6°, VIII, CDC), ficando, portanto, a cargo da parte 

requerida, demonstrar que a Unidade Consumidora (UC) do Requerente de 

fato, apresentou irregularidade e, ainda, apontar as suas razões. Assim, 

presente a probabilidade do direito alegado. De mais a mais, é evidente a 

presença do periculum in mora, pois é inegável que o fornecimento de 

energia elétrica é essencial às atividades cotidianas de todas as pessoas, 

de forma que a sua continuidade se impõe. Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência para determinar, que a Requerida não 

interrompa o fornecimento de energia elétrica, do Requerente, emitida com 

valor abusivo, até o julgamento desta ação e caso já tenha interrompido 

quando desta decisão, proceda ao imediato restabelecimento do 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora n°. UC 

6/375509-7 e, em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais). Cite-se/intime-se a empresa Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecerem em audiência 

de conciliação que designo para o dia 27 de agosto de 2018 às 09h30min, 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

No mais, concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA e inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 22 de maio de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003851-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SOARES DE SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT0015463A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003851-17.2018.8.11.0002 

Vistos em correição... Trata-se de Ação Declaratória c/c Obrigação de 

Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar Inaudita 

Altera Pars ajuizada por Eduardo Soares de Sá em desfavor de Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia- S/A. Alega ser titular da Unidade 

Consumidora n 6/358904-1, e desde 2014, a concessionária Requerida, 

vem de forma UNILATERAL, apresentando laudo pericial, onde apresenta 

consumo de energia que literalmente não condiz com a realidade do ora 

Requerente, considerando primeiramente que na residência do mesmo 

residem apenas 03(três) pessoas, que todos os santos dias saem no 

período matutino e retornam no final do dia, repisa-se, assiduamente. Aduz 

que a empresa requerida apresentou um laudo realizado no ano de 2017, 

referente os meses de julho e agosto de 2017, que segundo consta, fora 

constatado suposta irregularidade no consumo de energia da residência 

do Requerente, na qual a Requerida gerou uma fatura no valor de R$ R$ 

3.531,18 (três mil, quinhentos e trinta e um reais e dezoito centavos), que 

seria a diferença do consumo aferido na suposta vistoria unilateral 

realizada pela Energisa. Informa que a concessionária requerida realizou a 

referida perícia UNILATERALMENTE, sem qualquer participação do 

Requerente com prévio aviso, sem que o mesmo tivesse o direito 

constitucional do contraditório e a ampla defesa, e mais, a empresa não 

encaminhou qualquer documento elucidativo/técnico da suposta pericia 

realizada na unidade consumidora, tão pouco lhe encaminhou cópia do TOI 

– Termo de Ocorrência de Irregularidade referente aos meses em 

comento, que diga-se, mesmo requerendo extrajudicial a referida cópia do 

TOI, a empresa não forneceu, conforme se faz prova cópia da notificação 

extrajudicial com AR. Salienta que a fatura com vencimento em 

15/02/2018, a empresa requerida apresentou no bojo da fatura 02(dois) 

débitos totalmente indevidos, referente ao mês março de 2015 no valor de 

R$ 6.744,17 e outro referente ao de setembro/2017 no valor de R$ 

3.531,18 (três mil, quinhentos e trinta e um reais e dezoito centavos), ou 

seja, perfazendo um valor de R$ 10.275,35 (dez mil, duzentos e setenta e 

cinco e trinta e cinco centavos), TOTALMENTE INDEVIDO. Pede a 

concessão da antecipação da tutela, para: a) determinar a imediata 

suspensão dos efeitos do Termo de Ocorrência nº. 674180, que gerou a 

fatura setembro/2017 com vencimento em 30/11/2017 no valor de R$ 

3.531,18 (três mil, quinhentos e trinta e um reais e dezoito centavos) da 

Unidade Consumidora nº.6/358904-1; b) abstenção da Requerida no 

sentido de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel situado 

na Rui Barbosa, nº 125 Bairro Jardim Imperador, CEP78125-620. Várzea 

Grande-MT, bem como, seja ordenada a exclusão do nome do Requerente 

do SPC/SERASA, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). No 

mérito, formulou pedidos. Juntou os documentos necessários à 

propositura da ação. Relatado o necessário. Decido. Diante das novas 

alterações advindas com o Novo Código de Processo Civil, imperioso 

grafar que a tutela provisória fundamentar-se-á em urgência ou evidência. 

A tutela de urgência poderá ser concedida, liminarmente, quando 

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

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1º. Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2º. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” De mais 

a mais, o feito trata de relação consumerista em que o ônus da prova é 

invertido, em face da hipossuficiência técnica do consumidor em provar 

suas alegações (art. 6°, VIII, CDC), ficando, portanto, a cargo da parte 

requerida, demonstrar que a Unidade Consumidora (UC) da Requerente, 

de fato, aponta alguma irregularidade. O Requerente teve seu nome 

incluído nos Órgãos de Proteção ao Crédito, conforme se verifica no ID n. 

13158514, por uma suposta dívida, a qual não reconhece e sequer fora 

notificado. Ademais, verifica-se que a pretensão do Requerente apresenta 

características de um pedido de tutela de urgência antecipada, uma vez 

que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, bem como a probabilidade do direito, 

sendo incontestável a existência de prejuízo ao Requerente, pois, em 

casos desse jaez, a inclusão do seu nome nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito pode gerar abalo ao crédito, exsurgindo na maioria das vezes 

prejuízos irreparável ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos 

que poderá causar na honra da pessoa. De outra feita, é inegável a 

presença do periculum in mora, pois é inegável que o fornecimento de 

energia elétrica é essencial às atividades cotidianas de todas as pessoas, 

de forma que a sua continuidade se impõe. Diante do exposto, DEFIRO o 
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pedido de tutela de urgência para determinar que a Requerida retire a 

restrição do nome da Requerente junto aos Órgãos de proteção ao 

crédito: SPC/SERASA, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) em caso de descumprimento, bem como suspenda os efeitos dos 

Termos de Ocorrência nº. 674180, que gerou a fatura setembro/2017 com 

vencimento em 30/11/2017 no valor de R$ 3.531,18 (três mil, quinhentos e 

trinta e um reais e dezoito centavos) da Unidade Consumidora nº. 

6/358904-1, até o julgamento da ação. Cite-se/intime-se a empresa 

Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecerem em audiência de conciliação que designo para o dia 20 de 

agosto de 2018 às 10h:00min, constando que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). No mais, concedo os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA e inversão do ônus da prova. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 22 de maio de 2018 (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005708-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES CLARICE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO Nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, impulsiono estes 

autos com INTIMAÇÃO as partes para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem acerca do Relatório Social. VÁRZEA GRANDE, 28 de junho 

de 2018. DIVANIA ROSA FEDERICI DE ALMEIDA 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: 1005226-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODENICE ANTUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001603-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY SEBASTIANA DA SILVA CARAM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO Nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007- CGJ, impulsiono estes 

autos com INTIMAÇÃO a parte exequente, por intermédio de seu 

procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar Impugnação à 

Contestação. VÁRZEA GRANDE, 28 de junho de 2018. DIVANIA ROSA 

FEDERICI DE ALMEIDA 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 293391 Nr: 13354-89.2012.811.0002

 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: ALMERINDA DA SILVA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para apresentar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência dos valores depositados nos autos, ref. 

Pagamento das RPV’s, relativas ao valor principal e honorários de 

sucumbência.

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 315445 Nr: 11769-65.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALCE DIST. DE COSMETICOS E 

PERFUMARIA LTDA, HELENA GLAZIELA BARBIERO AMARAL, WELBER 

ALEXANDRE DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MT 17.536

 Vistos,

Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte Exequente pugnado pela 

extinção da execução, em razão do pagamento do débito 

administrativamente (fls. 44-46). Posto isso, julgo extinta a execução 

fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil.

 Condeno a parte executada ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais remanescentes, bem como em honorários 

advocatícios.

Autorizo o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como o 

desbloqueio de contas em favor da parte executada.

 No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso.
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Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 342889 Nr: 10211-24.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE ALVES MONTEBELER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para apresentar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência dos valores depositados nos autos, ref. 

Pagamento das RPV’s, relativas ao valor principal e honorários de 

sucumbência.

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 347214 Nr: 13610-61.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO FERNANDES MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH M. MARTINS FERREIRA 

DA CRUZ - OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para apresentar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência dos valores depositados nos autos, ref. 

Pagamento das RPV’s, relativas ao valor principal e honorários de 

sucumbência.

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 289869 Nr: 9418-56.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARINA CORREA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE ADM. DA 

PREVIDÊNCIA E ASSIST. 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:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para apresentar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência dos valores depositados nos autos, ref. 

Pagamento das RPV’s, relativas ao valor principal e honorários de 

sucumbência.

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 290756 Nr: 10403-25.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTONIEL BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para apresentar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência dos valores depositados nos autos, ref. 

Pagamento das RPV’s, relativas ao valor principal tendo como beneficiário 

Otoniel Barbosa e honorários de sucumbências tendo como beneficiário 

Edgard Gomes de Carvalho.

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 311909 Nr: 7976-21.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEICO - CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO 

OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para apresentar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência do valor depositado nos autos, ref. Pagamento da 

RPV, relativa aos honorários de sucumbências tendo como beneficiário 

Max Magno Ferreira Mendes.

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 261950 Nr: 819-65.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LORENÇO

 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:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para apresentar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência dos valores depositados nos autos, ref. 

Pagamento das RPV’s, relativas ao valor principal e honorários de 

sucumbência.

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 278892 Nr: 22561-49.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para apresentar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência do valor depositado nos autos, ref. Pagamento da 

RPV, relativa à multa.

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote
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 Cod. Proc.: 284805 Nr: 3858-36.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FAUSTINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059, RUTH AIARDES - OAB:15463, SAMUEL RICHARD DECKER 

NETO - OAB:MT 4.965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para apresentar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência dos valores depositados nos autos, ref. 

Pagamento das RPV’s, relativas ao valor principal e honorários de 

sucumbência.

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 327245 Nr: 23569-90.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROVEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHÃES 

DOS SANTOS - OAB:19493, LUIZ DA PENHA CORRÊA - OAB:8119/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para apresentar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência do valor depositado nos autos, ref. Pagamento da 

RPV, relativa aos honorários de sucumbências tendo como beneficiário 

Luiz da Penha Correa.

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 380547 Nr: 27141-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUISEPPE ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:OAB/MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para apresentar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência do valor depositado nos autos, ref. Pagamento da 

RPV, relativa aos honorários de sucumbência.

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 395676 Nr: 8929-14.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CALDAS RODRIGUES - 

OAB:18838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para apresentar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência dos valores depositados nos autos, ref. 

Pagamento das RPV’s, relativas ao valor principal e honorários de 

sucumbência.

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

Técnico Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002938-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DE DEUS SOUZA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, A parte Autora apresentou impugnação à contestação pugnando 

pela reconsideração da liminar (Id nº 13071901). Feito o registro. No caso 

em exame, a parte autora comprovou que necessita da realização do 

procedimento cirúrgico, necessário para tratamento de seu quadro clínico. 

Constata-se que o médico que a atendeu afirmou que apresenta sequela 

artrose grave em joelho direito e aguarda cirurgia de artroplastia total de 

joelho com prótese de revisão (Id nº 12779308), aliado ao parecer do 

Núcleo de Apoio Técnico qual consignou que “há indicação do 

procedimento cirúrgico (...); deve ser realizado o mais breve possível, 

devido o padecimento da paciente” (Id nº 12817655). Deste modo, 

comprovada a necessidade e urgência para que seja realizado o 

procedimento cirúrgico de artroplastia total de joelho e prótese de revisão. 

Estão presentes, portanto, os requisitos para a antecipação da tutela. 

Dessa forma, revejo meu posicionamento sobre a situação versada 

nestes autos e CONCEDO, em parte, a antecipação da tutela determinando 

que o réu realize o procedimento cirúrgico de artroplastia total de joelho e 

prótese de revisão devendo comprovar o agendamento cirúrgico, no 

prazo de até 10 (dez) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o Secretário de Saúde do Estado, pessoalmente, para que cumpra 

imediatamente, em até 05 (cinco) dias, a contar da intimação, sob pena de 

incorrer em conduta criminosa – lesão corporal/homicídio, em decorrência 

do agravamento do estado de saúde do autor em face da demora no 

cumprimento de ordem judicial. Após, o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação da parte Requerida, voltam-me os autos conclusos para 

análise do que couber. Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial 

de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da 

decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com urgência.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002938-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DE DEUS SOUZA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, A parte Autora apresentou impugnação à contestação pugnando 

pela reconsideração da liminar (Id nº 13071901). Feito o registro. No caso 

em exame, a parte autora comprovou que necessita da realização do 

procedimento cirúrgico, necessário para tratamento de seu quadro clínico. 

Constata-se que o médico que a atendeu afirmou que apresenta sequela 

artrose grave em joelho direito e aguarda cirurgia de artroplastia total de 

joelho com prótese de revisão (Id nº 12779308), aliado ao parecer do 

Núcleo de Apoio Técnico qual consignou que “há indicação do 

procedimento cirúrgico (...); deve ser realizado o mais breve possível, 

devido o padecimento da paciente” (Id nº 12817655). Deste modo, 

comprovada a necessidade e urgência para que seja realizado o 

procedimento cirúrgico de artroplastia total de joelho e prótese de revisão. 

Estão presentes, portanto, os requisitos para a antecipação da tutela. 

Dessa forma, revejo meu posicionamento sobre a situação versada 

nestes autos e CONCEDO, em parte, a antecipação da tutela determinando 
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que o réu realize o procedimento cirúrgico de artroplastia total de joelho e 

prótese de revisão devendo comprovar o agendamento cirúrgico, no 

prazo de até 10 (dez) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o Secretário de Saúde do Estado, pessoalmente, para que cumpra 

imediatamente, em até 05 (cinco) dias, a contar da intimação, sob pena de 

incorrer em conduta criminosa – lesão corporal/homicídio, em decorrência 

do agravamento do estado de saúde do autor em face da demora no 

cumprimento de ordem judicial. Após, o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação da parte Requerida, voltam-me os autos conclusos para 

análise do que couber. Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial 

de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da 

decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com urgência.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003205-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS EUFRASIA COSTA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SOUZA COSTA OAB - MT18682/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

 

Vistos. Acolho a emenda à inicial, determinando a inclusão dos candidatos 

Jéssica Cristina Michelon, Lidiane Cunha Siqueira, Marlene Nunes de 

Sousa, Elyzandra Arruda Benevides Tominaga, Ítala Carvalho Fraga Pinto 

e José Carlos Alves dos Santos no polo passivo da lide. Defiro o pedido 

formulado pela autora de intimação a impetrada para informar nos autos o 

endereço e demais dados dos candidatos acima, a fim de que sejam 

notificados, fixando o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da ordem. 

Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007289-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO OAB - MT17081/B-B 

(ADVOGADO)

EDGARD GOMES DE CARVALHO OAB - MT10143/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos. Intime-se a parte autora acerca da petição e documento Ids. 

12935008 e 12934986, com prazo de 15 (quinze) dias para manifestação. 

Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007289-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO OAB - MT17081/B-B 

(ADVOGADO)

EDGARD GOMES DE CARVALHO OAB - MT10143/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos. Intime-se a parte autora acerca da petição e documento Ids. 

12935008 e 12934986, com prazo de 15 (quinze) dias para manifestação. 

Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001570-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDSON ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO OAB - MT5812/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Embargos de Declaração” opostos por VALDSON 

ALVES DA SILVA, contra a sentença de mérito proferida nos autos, nos 

quais se alega haver omissão quanto ao pedido de tutela de urgência. 

Pede-se, pois, o acolhimento dos embargos. É o relatório. Decido. Os 

embargos foram apresentados tempestivamente, vez que protocolados em 

20.3.2018, sendo que a publicação da decisão se deu em 14.3.2018, 

dentro, portanto, do prazo de 5 (cinco) dias prevista no art. 1.023, do 

antigo CPC, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada 

e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, do Código de Processo 

Civil, ou seja, se há falar aqui em omissão, conforme sustentado. Razão 

assiste ao embargante em suas argumentações, uma vez que, de fato, 

nada foi falado acerca do pedido de antecipação de tutela. Desta feita, 

acolho os embargos propostos, dando-lhes provimento para acrescentar 

os seguintes parágrafos antes da parte dispositiva: “Por fim, considerando 

o teor das provas produzidas, que torna evidente a presença dos 

requisitos previstos no art. 300, do CPC, e levando-se em conta a 

condição do autor de pessoa humilde, enferma e hipossuficiente, assim 

como a natural demora na implantação do benefício, só possível, em regra, 

com o trânsito em julgado da decisão concessiva do benefício, tenho como 

pertinente o pedido de antecipação da tutela de urgência formulado nos 

autos, ante a constatação do perigo de dano. Assim, o deferimento da 

medida é providência que se impõe, agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 

473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 302/493), para que a 

implantação do benefício ocorra dentro de 30 dias, independentemente do 

decurso do prazo recursal.” À parte dispositiva deverá ser acrescentado 

o seguinte teor: “Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos termos 

do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata intimação da parte requerida para 

o seu cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem prejuízo de 

outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial.” 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000454-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINA SERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT15447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. Indefiro o pedido de suspensão, uma vez que o prazo de 90 

(noventa) dias já se exauriu, determinando seja intimada a ilustre 

advogada da parte autora para manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000505-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANICETA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de "Embargos de Declaração" opostos por ANICETA 

MARIA DA SILVA, em face de sentença de mérito proferida nos autos, 

sustentando haver omissão quanto aos juros. Pede, pois, o acolhimento 

dos embargos, a fim de ver sanada a omissão, com o consequente 

prosseguimento do feito. É a síntese do necessário. Decido. Os embargos 

foram apresentados tempestivamente, vez que juntados em 18.4.2018, 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023, do CPC, já que a 

sentença foi publicada em 17.4.2018, impondo-se, além disso, examinar se 

a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, 

do Código de Processo Civil, ou seja, se há falar aqui em omissão na 

sentença, conforme sustentado. Nenhuma é a dúvida, como se vê, de que 

a sentença foi omissa quanto aos juros, tendo fixado apenas os índices 

de correção monetária. Desta feita, acolho os embargos propostos, 

dando-lhes provimento para retificar a sentença apenas no que se refere 

à parte dispositiva, que passará a conter o seguinte teor a partir do 

terceiro parágrafo: “Juros de mora fixados em 1% ao mês, a contar da 
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citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, 

quanto às subsequentes, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, a 

partir de quando serão reduzidos para 0,5% ao mês, que são os juros 

aplicados às cadernetas de poupança.” Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003690-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GALHARDE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), 

cumprindo assinalar que as partes manifestaram desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, a autora na peça inicial e o INSS 

através do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 31.3.2016. 

Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003183-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDINO CALISTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Ouça-se a parte autora acerca do pedido formulado pelo réu, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008915-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Diante do desinteresse da parte autora demonstrado 

expressamente na peça de Id 13496614 quanto à realização da audiência 

de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, cancelo a audiência 

designada no despacho anterior. Quanto ao início do prazo para defesa, 

segundo prevê o art. 335, II, do CPC, o réu poderá oferecer contestação, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo será a data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4º, I, do referido instituto processual civil. Na hipótese dos autos, o 

Município de Várzea Grande protocolou ofício perante este Juízo há 

bastante tempo demonstrando seu desinteresse na referida audiência em 

relação a todos os processos, inclusive os novos eventualmente 

distribuídos, como neste caso. Assim, o prazo para defesa terá início a 

partir de sua citação ou, então, caso esta já tenha sido realizada, da 

ciência deste despacho. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008595-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação, nos termos do art. 351, do CPC, bem como 

regularizar o vício processual constatado nos autos, uma vez que a 

procuração anexada não consta o nome do patrono, conforme já 

ordenado anteriormente. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001640-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO RIBEIRO NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. HÉLIO RIBEIRO DE NOVAIS, qualificado nos autos, propôs “Ação 

Ordinária para Percepção de Aposentadoria por Tempo de Serviço com 

Reconhecimento e Conversão do Período Especial, Cômputo do Tempo de 

Serviço Comum e Convertido, e Indenizatória das Verbas em Atraso”, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia 

Federal, objetivando a implantação do benefício previdenciário pelo 

exercício de suas atividades laboradas em períodos especial e comum. 

Esclarece que laborou em período especial para a empresa Silveira Rosa 

& Cia Ltda, de 2.5.2007 a 29.7.2016, exposto a calor e ruído, bem como em 

atividades comuns, contando com 35 anos, 11 meses e 23 dias de serviço 

até 29.7.2016, tempo suficiente para aposentar-se. Por essa razão, pede 

a procedência do pleito, a fim de que o réu seja condenado à implantação 

do benefício a partir do requerimento administrativo (29.7.2016), com o 

enquadramento do período especial em comum. Requer, ainda, seja o réu 

condenado ao pagamento das verbas pretéritas acrescidas de juros e 

correção monetária, além das custas e honorários advocatícios, estes 

fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor das parcelas em atraso. O 

pedido veio instruído com diversos documentos. Em contestação, o 

requerido sustenta que para as atividades serem enquadradas como 

especiais é preciso que se considere a evolução legislativa e, no caso do 

autor, não há prova robusta e suficiente à caracterização da atividade 

insalubre, sendo irretocável a decisão do perito médico previdenciário que 

considerou o tempo de serviço como comum. Diz, ainda, que a 

documentação carreada aos autos (PPP ou LTCAT), que registra a 

avaliação dos agentes nocivos (óleos e graxas, frio, calor, etc) foi 

realizada de forma meramente qualitativa, sem aferição quanto aos níveis 

de exposição, restando prejudicado o enquadramento, por desobedecer 

as exigências da legislação federal de regência, devendo o pedido ser 

julgado improcedente. É o relatório. Decido. Ressalte-se, de início, que o 

autor objetiva sua aposentadoria por tempo de serviço laborado em 

atividades especial e comum que, somadas, alcançam o período 

necessário ao benefício, o que exige a demonstração do preenchimento 

dos requisitos legais. De acordo com o art. 52, da Lei n. 8.213/91, o 

benefício da aposentadoria por tempo de serviço será devida, cumprida a 

carência exigida, ao segurado que completar 25 (vinte e cinco) anos de 

serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos, se do sexo masculino. A 

Emenda Constitucional nº 20 de 1998, em seu art. 9º, inovou a matéria, 

estabelecendo novos requisitos para a concessão do benefício de 

aposentadoria por tempo de serviço, que, a propósito, passou a 

nominar-se “tempo de contribuição”, conforme se observa da redação a 

seguir exposta: “Art. 9° Observado o disposto no art. 4° desta Emenda e 

ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela 

estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o 

direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral 

de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, 

cumulativamente, atender aos seguintes requisitos: I - contar com 

cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de 

idade, se mulher; e II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à 

soma de: a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; b) um 

período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo 

que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de 

tempo constante da alínea anterior.” Depreende-se, pois, que dois novos 

requisitos passaram a ser exigidos simultaneamente para viabilização da 

aposentadoria: - a idade mínima de 53 anos para os homens e de 48 

(quarenta e oito) anos para as mulheres e - um acréscimo de 20% (vinte 

por cento) do tempo que faltava para a complementação do requisito 

“tempo de contribuição” na data da publicação da Emenda 20. Nota-se dos 

documentos pessoais do requerente que este conta com 58 anos de idade 

até o ajuizamento da ação, restando, portanto, a comprovação do tempo 

de serviço urbano e do período especial por ele trabalhado, a fim de se 
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aferir se faz jus ao benefício almejado. Respeitante ao período especial, 

cumpre salientar que o tempo de serviço especial é aquele decorrente de 

serviços prestados em condições prejudiciais à a saúde ou em atividades 

com riscos superiores aos normais para o segurado e, cumpridos os 

requisitos legais, dá direito para todos os fins previdenciários. No caso em 

tela, diz o autor que o serviço especial foi prestado para a empresa 

Silveira Rosa & Cia Ltda ME, na qual laborou no período de 2.5.2007 a 

29.7.2016, na atividade de padeiro, executando serviços com exposição a 

calor e ruído. O vínculo do autor com a referida empresa veio devidamente 

comprovado por meio de sua carteira de trabalho (Id. 5078845), bem como 

pelo extrato do CNIS (Id. 6766927), cabendo enfatizar que a CTPS, 

segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[1], ostenta 

presunção “juris tantum”, que só pode ser desconstituída por meio de 

prova contrária, o que não constou nos autos. Já a insalubridade das 

atividades desenvolvidas pelo autor foi devidamente demonstrada por 

meio do “Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP” assinado pela 

empresa empregadora, acostado no Id. 5078860, que descreve as 

atividades desenvolvidas pelo autor como sendo: “consiste em preparar 

as massas para produção de bolos, biscoito, salgados e pães, controlar 

as medidas dos ingredientes para preparar as massas de pães; ascender 

fogo no forno com lenha; fatiar pães de forma n máquina fatiadeira; 

controlar a temperatura do forno; colocar as massas no forno para assar 

e retirar os pães, bolos e biscoitos dos fornos e colocar no balcão de 

vendas e em formas, é responsável pela produção da padaria e 

confeitaria” (sic). Mais à frente, no item “exposição a fatores de risco”, 

aponta exposição física a ruído em 89,0 decibéis e a calor em 27,6ºc. 

Vê-se, pois, que a própria empresa declarou a exposição do requerente 

aos agentes físicos prejudiciais à saúde ou à integridade física, de modo 

que se está diante de fato incontroverso, que não depende de provas, 

nos termos do art. 374, III, do CPC, não havendo falar em 

imprescindibilidade de laudo técnico pericial para caracterização e 

comprovação do tempo de atividade sob condições especiais. Nesse 

sentido a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 

NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TEMPO DE SERVIÇO 

ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE 

PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. (...) 4. Na 

hipótese dos autos, o Tribunal a quo, soberano na análise das 

circunstâncias fáticas da causa, concluiu que foram comprovadas, por 

meio da apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário, preenchido 

com base em laudo técnico da empresa, a exposição ao agente nocivo 

ruído em níveis suficientes a alicerçar o reconhecimento de exercício de 

atividade insalubre e a consequente contagem de tempo de serviço de 

forma especial. 5. Acrescente-se que o Perfil Profissiográfico 

Previdenciário espelha as informações contidas no laudo técnico, razão 

pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo, 

bem como que "não foi suscitada pelo órgão previdenciário nenhuma 

objeção específica às informações técnicas constantes do PPP anexado 

aos autos, não se podendo, por isso, recusar-lhe validade como meio de 

prova apto à comprovação da exposição do trabalhador ao agente nocivo 

'ruído'". (AgInt no AREsp 434.635/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira 

Turma, DJe 9.5.2017). 6. Recurso Especial não provido.” (STJ – REsp 

1669774/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.6.2017, DJe 

30.6.2017 – destaquei). Ademais, é de se pontuar, ainda, que o referido 

PPP também considerou como ineficazes os equipamentos de proteção 

utilizados pelo autor em suas atividades, cabendo pontuar que, como visto 

acima, o PPP é perfeitamente aceitável como meio de prova da atividade 

laboral com exposição a agentes nocivos. Assim, restando comprovado 

que o segurado trabalhou em condições insalubres no período acima 

descrito, pelo desempenho de atividades insalubres, expondo-o, assim, 

aos agentes físicos prejudiciais à saúde ou à integridade física, é devido o 

reconhecimento do tempo de trabalho como especial, até porque o § 5º do 

art. 57 da Lei n. 8.213/91 está em plena vigência, sendo que, atualmente, 

não cabe mais dúvida quanto à possibilidade de conversão de todo tempo 

trabalhado em condições especiais, para ser somado ao restante do 

tempo sujeito a contagem comum e, consequentemente, fazer jus à 

aposentadoria por tempo de serviço (precedentes do STJ, REsp 

1.151.363/MG). Nesses termos, considerando que em 29.7.2016, momento 

do requerimento administrativo, o autor já contava com 33 (trinta e três) 

anos, 10 (dez) meses e 3 (três) dias de serviço, somado ao período 

laborado em atividades especiais (9 anos e 8 meses x 1,4 = 2 anos e 7 

meses), ora reconhecido, para apuração desse total de contribuição, 

tem-se um total de 36 anos, 5 meses e 3 dias de contribuição, o que 

confere ao autor direito ao benefício previdenciário pretendido, pois conta 

com mais de 35 anos de contribuição. Por fim, considerando o teor das 

provas produzidas, que torna evidente a presença dos requisitos 

previstos no art. 300, do CPC, e levando-se em conta a condição do autor 

de pessoa humilde e hipossuficiente, assim como a natural demora na 

implantação do benefício, só possível, em regra, com o trânsito em julgado 

da decisão concessiva do benefício, tenho como pertinente o pedido de 

antecipação da tutela de urgência formulado nos autos, ante a 

constatação do perigo de dano. Assim, o deferimento da medida é 

providência que se impõe, agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 

DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 302/493), para que a implantação do 

benefício ocorra dentro de 30 dias, independentemente do decurso do 

prazo recursal. Diante do exposto, com fulcro no art. 52 e 57, ambos da 

Lei 8.213/91, julgo procedente o pedido formulado na Ação de Concessão 

de Benefício Previdenciário intentada por Hélio Ribeiro Novais em face do 

INSS, a fim de condenar o requerido a conceder a este a aposentadoria 

por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo 

(29.7.2016 – Id. 5078821), com renda mensal inicial (RMI) a ser apurada 

pela própria autarquia federal com estrita observância às prescrições 

legais, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. As prestações em atraso devem ser 

pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas 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. Concedo o pedido 

de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno a 

imediata intimação da parte requerida para o seu cumprimento, sob pena 

de imposição de multa, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento da ordem judicial. Os juros moratórios que devem ser 

fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 

1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. Por ser 

ilíquida a sentença, os honorários advocatícios deverão ser fixados por 

ocasião da liquidação do julgado, nos termos do § 4º, II, do art. 85, do 

Código de Processo Civil, que deverá ser calculado sobre o valor da 

condenação correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença (Súmula 111 do STJ). Quanto às custas 

processuais, segundo prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, a 

Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da gratuidade da justiça. Recorro, de ofício, por tratar de 

sentença ilíquida (Súmula 496, do STJ). Havendo recurso voluntário, 

intime-se a parte contrária para contrarrazoá-lo, remetendo-se, após, os 

autos, à instância superior para os devidos fins. Em obediência às normas 

previstas no art. 1.288, da Seção 17 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC), faço constar as seguintes 

anotações: Nome da parte beneficiária: Hélio Ribeiro Novais – CPF n. 

206.013.281-91; Nome dos pais: Anesio Ribeiro de Novais e Maria Rita de 

Novais. Benefício Concedido: aposentadoria por tempo de contribuição; 3. 

Data inicial do Benefício: 29.7.2016 (data do requerimento administrativo; 

Renda mensal inicial: a ser calculada pela própria autarquia federal 5. Data 

do início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da tutela 

antecipatória. Decorrido o prazo recursal, à parte autora para requerer o 

que de direito, em 10 dias. P. R. I. C. [1] (AgRg no REsp 1468002/RS – 

Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 16.10.2014, p. DJe 

31.10.2014)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003174-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON NUNES DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559/O (ADVOGADO)

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, ADILSON NUNES DE MOURA, qualificado nos autos em epígrafe, 

propôs “Ação de Cobrança/Reclamação Trabalhista” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, pessoa jurídica de direito público, 

igualmente qualificado, porque, segundo alega, foi contratado pelo réu em 
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1.2.1996 para exercer a função temporária de gari, na qual permanece até 

os dias de hoje. Conta que seu último salário foi de R$ 1.070,00 (um mil e 

setenta reais) e remuneração média de R$ 1.443,75 (um mil, quatrocentos 

e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), que deverá ser 

considerado para cálculo das demais verbas, salientando que durante 

todo o período laborado o réu nunca lhe pagou as parcelas salariais 

referentes ao FGTS, bem como as férias e o terço constitucional de 

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 e o 

adicional de insalubridade em 40% (quarenta por cento), enfatizando que 

a prescrição das verbas fundiárias é de 30 anos. Requer, assim, o 

processamento da ação para, ao final, obter o reconhecimento da 

unicidade contratual desde 1.2.1996, com a condenação do réu ao 

pagamento das referidas verbas, inclusive com acréscimo de multa de 

40% sobre o FGTS, tudo acrescido de juros e correção monetária. A inicial 

veio instruída com diversos documentos. Apesar de citado, o município 

não contestou o pleito (pág. 184). É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil, por não depender a causa de maior dilação 

probatória. Inicialmente, por não ter o réu contestado o pleito, mesmo 

devidamente citado, declaro-o revel por ausência de contestação. 

Contudo, por se tratar de ente público municipal, não há se falar em 

aplicação do art. 344 do CPC, por versar a causa sobre direitos 

indisponíveis (art. 345, II, CPC). Antes, porém, de adentrar o mérito, cabe 

esclarecer que as verbas salariais devidas ao servidor, se reconhecidas, 

estão parcialmente prescritas, conforme se infere do art. 7º, XXIX, da 

Constituição Federal que assim estabelece: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” Sobre a incidência da prescrição quinquenal nas 

pretensões formuladas contra a Fazenda Pública vale registrar, como 

resumo do tema, a Súmula 107 do TFR, que assim dispõe: “A ação de 

cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à 

prescrição quinquenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32.” No caso dos 

autos em que se está diante de créditos de prestações sucessivas, a 

contagem do prazo prescricional alcançará apenas as parcelas já 

vencidas antes dos 5 anos, como se infere do ensinamento a seguir: 

“Algumas pretensões formuladas em face da Fazenda Pública dizem 

respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, 

meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição atingirá 

progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos 

estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 20.910/32). Em 

casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, atingindo, 

apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) 

anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em Juízo, 

Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse posicionamento 

por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe 

abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” Desta feita, tendo a ação sido distribuída 

em 10.10.2016, havendo êxito no pleito, as verbas serão devidas ao 

servidor apenas em relação aos 5 (cinco) anos que antecedem à 

propositura da ação, ou seja, a partir de 10.10.2011, inclusive em relação 

ao FGTS, uma vez que, com a declaração de inconstitucionalidade das 

normas contidas nos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do 

Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, que previa a 

prescrição trintenal para as verbas de FGTS, passou a vigorar também 

para as referidas verbas a prescrição quinquenal, conforme se infere do 

seguinte julgado: “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. 

Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. 

Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. 

Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do 

Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança 

jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 

9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. 

Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 709212 – 

Tribunal Pleno - Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 

13.11.2014, p. DJe-032, 19.2.2015) Quanto ao mérito, conforme noticiam 

os autos, o autor foi contratado temporariamente para exercer a função 

de gari, sem concurso público, em 1.1.2006 (pág. 193) e permanece na 

mesma situação até os dias de hoje, pleiteando, por isso, as verbas 

trabalhistas referentes ao adicional de insalubridade; férias e 1/3 de férias 

e FGTS, tidas como não pagas pela municipalidade. Assinale-se, pois, que, 

apesar de não ter sido juntada cópia dos aludidos contratos, consta nos 

autos a “vida funcional” do servidor, relatando o cargo por ele exercido 

temporariamente na administração pública, bem como os períodos 

laborados, não restando, portanto, dúvida quanto à contratação celebrada 

entre as partes. Segundo prevê o art. 37, II, da Constituição Federal, a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo que a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

consoante prescreve o inciso IX do mesmo artigo 37 da CF/88. O 

doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, escrevendo sobre a matéria, 

nos ensina que: “A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, 

estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos 

de contratação temporária para o atendimento de necessidades 

temporárias de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de 

ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da 

normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, 

demandas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama 

satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime 

normal de concursos). Segundo o referido jurista: “A razão do dispositivo 

constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais 

ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões 

muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a 

criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso 

público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse 

público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma 

necessidade (neste sentido, “necessidade temporária”, por não haver 

tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem 

insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar.[1] Com efeito, não 

basta o caráter precário ou temporário do contrato, impondo-se, para a 

sua validade, nos moldes do art. 37, IX, o “excepcional interesse público” 

da contratação e a sua previsão legal específica (“lei estabelecerá os 

casos”). No caso em tela, como já dito, o autor foi contratado por prazo 

determinado, permanecendo, porém, nessa condição desde 1.1.2006 até 

os dias de hoje. De maneira geral, quando isso ocorre, ou seja, quando a 

contratação ultrapassa o prazo máximo permitido na lei, dando origem a 

vários outros contratos com igual prazo, desvirtua-se em sua finalidade e 

transforma-se em verdadeira admissão do contratado para os serviços 

públicos sem a imprescindível realização de concurso público, 

violando-se, assim, de maneira flagrante, a norma constitucional prevista 

no art. 37, II, gerando, pois, contratos nulos, nos termos do art. 166, IV, c/c 

art. 168, parágrafo único, do Código Civil. É o que ocorre no presente 

caso, como visto acima, concluindo-se, portanto, que o autor faz jus não 

só à remuneração respectiva pelo trabalho prestado, mas também ao 

FGTS, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público, pois a 

nulidade dos contratos de trabalho, nesses casos, conduz ao 

entendimento de ocorrência de culpa recíproca por parte do contratante e 

do contratado, assegurando ao trabalhador, por outro lado, o direito não 

só à percepção salarial, mas ao levantamento do depósito referente ao 

FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, conforme entendimento do 
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Supremo Tribunal Federal: "Recurso extraordinário. Direito Administrativo. 

Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 

8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 

8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a 

Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia 

aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao 

salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do 

empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido 

ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário 

ao qual se nega provimento. (STF - RE 596478 / RR - RORAIMA – Tribunal 

Pleno – rel. Min. Ellen Gracie – rel. para acórdão Min. Dias Toffoli – j. 

13.6.2012 – Dje 1.3.2013 - destaquei). Outro julgado do STF, decorrente 

do entendimento adotado a partir da decisão visualizada acima: 

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO NULO. 

AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. DIREITO DO 

TRABALHADOR AO DEPÓSITO DO FGTS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA 

COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NO RE 596.478 RG. 

NULIDADE DO CONTRATO. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL E DAS 

CLÁUSULAS DA AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 280 E 454/STF. 

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - ARE 

736523 AgR / MS – 2ª Turma – rel. Min. Teori Zavascki – j. 22.4.2014 – DJe 

7.5.2014) Oportuna é a transcrição do entendimento adotado pelo Superior 

Tribunal de Justiça a partir da posição do STF acerca do direito do 

trabalhador não concursado, que, por isso, teve seu contrato declarado 

nulo, de sacar o depósito concernente ao FGTS, com destaque, pela 

semelhança com o caso em apreço, para a reprodução do trecho do voto 

proferido no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 

393.829-MS: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM CONCURSO 

PÚBLICO. DEPÓSITO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE. PRETENSÃO DE 

PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL PARA 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. (…) 5. O STJ firmou, 

sob o rito do art. 543-C do CPC, entendimento no sentido de que a 

declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de 

cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, 

equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando para o trabalhador 

o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta 

vinculada ao FGTS (REsp 1.110.848/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira 

Seção, DJe 3.8.2009 - destaquei). 6. Por expressa previsão legal, é devido 

o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário (art. 19-A da Lei 

8.036/90, incluído pela MP 2.164-41/2001). (...) Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no REsp 1440935 / MG – 2ª Turma – rel. 

Min. Humberto Martins – j. 3.6 2014 – Dje 12.6.2014 - destaquei). Na 

mesma linha de entendimento tem pautado a jurisprudência 

mato-grossense: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 

COBRANÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO 

AO ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 

APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI Nº 8.036/90 – ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO DO STJ e STF – JULGAMENTO EXTRA PETITA – 

OCORRÊNCIA – DECOTAMENTO DO ATO SENTENCIAL – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O contrato temporário de trabalho, firmado 

com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente 

inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via 

concurso (CF, art. 37, II, e § 2º). A nulidade do contrato temporário de 

trabalho com a Administração Pública gera o direito ao levantamento do 

depósito de FGTS (Lei nº 8.036/90, art. 19-A). (...)REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – FGTS – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA – RENOVAÇÕES 

SUCESSIVAS DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO 

ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO CONFORME O ART. 20, §3º E §4º DO CPC – 

CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL – ISENÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. O contrato temporário de trabalho, firmado com a 

Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de 

nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CF, art. 

37, II, e § 2º). (...) (Apelação / Remessa Necessária 59202/2015, Des. 

Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.6.2016, p. 

DJe 13.6.2016). Nenhuma é a dúvida, como se observa, de que, em casos 

assim, os contratados passam a ser tidos como integrantes da categoria 

dos servidores públicos, sendo a sua contratação regida não pelas 

normas trabalhistas previstas na CLT, mas sim pelas de natureza pública, 

cabendo-lhes, portanto, uma vez declarados nulos os contrato, como 

afirmado mais recentemente pelo STF, exclusivamente direito ao salário 

pelo período trabalhado e ao FGTS. Como se vê, o STF, em julgamento sob 

o rito de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que o 

contratado possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS 

durante todo o período laborado junto a Administração Pública, segundo se 

infere do seguinte aresto: “ADMINISTRATIVO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO 

DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 

658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). 

DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS 

SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO 

ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS 

EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo 

determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional 

interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 

37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos 

em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do 

art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso 

extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da 

repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a 

matéria. (RE 765320 RG, Relator: Min. Teori Zavascki, julgado em 

15.9.2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203 

Divulg. 22.9.2016, Public. 23.9.2016 – destaquei e sublinhei). Importa 

destacar também que o Recurso Especial nº 596.478/RR, igualmente 

submetido à Repercussão Geral, superou a discussão acerca da 

inconstitucionalidade do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, e admitiu o 

pagamento da verba: “ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO SEM CONCURSO 

PÚBLICO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ART. 

19-A DA LEI 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL.” Assim, o autor não faz jus ao recebimento das 

demais verbas rescisórias, de acordo com o posicionamento do STF e 

com as decisões tomadas pela Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a exemplo do 

julgado a seguir transcrito: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - 

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - 

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS 

– NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO 

SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI 

N. 8.036/90 – AFASTAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ÍNDICES DE JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO (RE) 

870847, TEMA 810 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA 

LEI 9.494/97, PARA A APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS 

DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – DESDE A DATA 

FIXADA NA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS 

– APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. (...).” (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 

156286/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e 
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Coletivo, j. 27.11.2017, DJE 6.12.2017). Como se vê, possuindo o 

contratado direito apenas ao salário e à percepção do FGTS durante todo 

o período laborado, impõe-se o não acolhimento do pedido em relação às 

verbas de férias, 1/3 de férias e adicional de insalubridade. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido de Adilson Nunes de 

Moura na Ação de Cobrança/Reclamação Trabalhista proposta em face do 

Município de Várzea Grande, apenas para declarar o seu direito ao 

recolhimento do FGTS referente aos cinco anos que antecedem à 

propositura da ação, declarando, assim, extinto o feito com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os juros de mora deverão ser 

aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a 

vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir 

da citação. A correção monetária, por sua vez, em razão do julgamento do 

RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do 

artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a ela, determinando a 

incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença, os valores 

deverão ser atualizados pelo referido índice. Tendo o autor decaído de 

parte considerável do pedido, cabe aplicar Tendo o autor decaído de parte 

considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do 

CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os 

litigantes “as despesas”. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no 

art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, a ré é isenta do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, 

II, do CPC. Suspendo, porém, a cobrança pelo período de 5 anos em 

relação à parte autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 

98, do CPC). Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 STJ). 

Havendo interposição de recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C. [1] DE MELLO, Celso 

Antonio Bandeira - Curso de Direito Administrativo – Malheiros Editores, 

28ª edição, SP, 2010, p. 285.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003174-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON NUNES DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559/O (ADVOGADO)

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, ADILSON NUNES DE MOURA, qualificado nos autos em epígrafe, 

propôs “Ação de Cobrança/Reclamação Trabalhista” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, pessoa jurídica de direito público, 

igualmente qualificado, porque, segundo alega, foi contratado pelo réu em 

1.2.1996 para exercer a função temporária de gari, na qual permanece até 

os dias de hoje. Conta que seu último salário foi de R$ 1.070,00 (um mil e 

setenta reais) e remuneração média de R$ 1.443,75 (um mil, quatrocentos 

e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), que deverá ser 

considerado para cálculo das demais verbas, salientando que durante 

todo o período laborado o réu nunca lhe pagou as parcelas salariais 

referentes ao FGTS, bem como as férias e o terço constitucional de 

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 e o 

adicional de insalubridade em 40% (quarenta por cento), enfatizando que 

a prescrição das verbas fundiárias é de 30 anos. Requer, assim, o 

processamento da ação para, ao final, obter o reconhecimento da 

unicidade contratual desde 1.2.1996, com a condenação do réu ao 

pagamento das referidas verbas, inclusive com acréscimo de multa de 

40% sobre o FGTS, tudo acrescido de juros e correção monetária. A inicial 

veio instruída com diversos documentos. Apesar de citado, o município 

não contestou o pleito (pág. 184). É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil, por não depender a causa de maior dilação 

probatória. Inicialmente, por não ter o réu contestado o pleito, mesmo 

devidamente citado, declaro-o revel por ausência de contestação. 

Contudo, por se tratar de ente público municipal, não há se falar em 

aplicação do art. 344 do CPC, por versar a causa sobre direitos 

indisponíveis (art. 345, II, CPC). Antes, porém, de adentrar o mérito, cabe 

esclarecer que as verbas salariais devidas ao servidor, se reconhecidas, 

estão parcialmente prescritas, conforme se infere do art. 7º, XXIX, da 

Constituição Federal que assim estabelece: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” Sobre a incidência da prescrição quinquenal nas 

pretensões formuladas contra a Fazenda Pública vale registrar, como 

resumo do tema, a Súmula 107 do TFR, que assim dispõe: “A ação de 

cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à 

prescrição quinquenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32.” No caso dos 

autos em que se está diante de créditos de prestações sucessivas, a 

contagem do prazo prescricional alcançará apenas as parcelas já 

vencidas antes dos 5 anos, como se infere do ensinamento a seguir: 

“Algumas pretensões formuladas em face da Fazenda Pública dizem 

respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, 

meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição atingirá 

progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos 

estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 20.910/32). Em 

casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, atingindo, 

apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) 

anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em Juízo, 

Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse posicionamento 

por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe 

abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” Desta feita, tendo a ação sido distribuída 

em 10.10.2016, havendo êxito no pleito, as verbas serão devidas ao 

servidor apenas em relação aos 5 (cinco) anos que antecedem à 

propositura da ação, ou seja, a partir de 10.10.2011, inclusive em relação 

ao FGTS, uma vez que, com a declaração de inconstitucionalidade das 

normas contidas nos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do 

Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, que previa a 

prescrição trintenal para as verbas de FGTS, passou a vigorar também 

para as referidas verbas a prescrição quinquenal, conforme se infere do 

seguinte julgado: “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. 

Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. 

Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. 

Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do 

Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança 

jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 

9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. 

Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 709212 – 

Tribunal Pleno - Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 

13.11.2014, p. DJe-032, 19.2.2015) Quanto ao mérito, conforme noticiam 

os autos, o autor foi contratado temporariamente para exercer a função 

de gari, sem concurso público, em 1.1.2006 (pág. 193) e permanece na 

mesma situação até os dias de hoje, pleiteando, por isso, as verbas 

trabalhistas referentes ao adicional de insalubridade; férias e 1/3 de férias 
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e FGTS, tidas como não pagas pela municipalidade. Assinale-se, pois, que, 

apesar de não ter sido juntada cópia dos aludidos contratos, consta nos 

autos a “vida funcional” do servidor, relatando o cargo por ele exercido 

temporariamente na administração pública, bem como os períodos 

laborados, não restando, portanto, dúvida quanto à contratação celebrada 

entre as partes. Segundo prevê o art. 37, II, da Constituição Federal, a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo que a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

consoante prescreve o inciso IX do mesmo artigo 37 da CF/88. O 

doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, escrevendo sobre a matéria, 

nos ensina que: “A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, 

estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos 

de contratação temporária para o atendimento de necessidades 

temporárias de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de 

ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da 

normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, 

demandas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama 

satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime 

normal de concursos). Segundo o referido jurista: “A razão do dispositivo 

constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais 

ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões 

muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a 

criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso 

público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse 

público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma 

necessidade (neste sentido, “necessidade temporária”, por não haver 

tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem 

insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar.[1] Com efeito, não 

basta o caráter precário ou temporário do contrato, impondo-se, para a 

sua validade, nos moldes do art. 37, IX, o “excepcional interesse público” 

da contratação e a sua previsão legal específica (“lei estabelecerá os 

casos”). No caso em tela, como já dito, o autor foi contratado por prazo 

determinado, permanecendo, porém, nessa condição desde 1.1.2006 até 

os dias de hoje. De maneira geral, quando isso ocorre, ou seja, quando a 

contratação ultrapassa o prazo máximo permitido na lei, dando origem a 

vários outros contratos com igual prazo, desvirtua-se em sua finalidade e 

transforma-se em verdadeira admissão do contratado para os serviços 

públicos sem a imprescindível realização de concurso público, 

violando-se, assim, de maneira flagrante, a norma constitucional prevista 

no art. 37, II, gerando, pois, contratos nulos, nos termos do art. 166, IV, c/c 

art. 168, parágrafo único, do Código Civil. É o que ocorre no presente 

caso, como visto acima, concluindo-se, portanto, que o autor faz jus não 

só à remuneração respectiva pelo trabalho prestado, mas também ao 

FGTS, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público, pois a 

nulidade dos contratos de trabalho, nesses casos, conduz ao 

entendimento de ocorrência de culpa recíproca por parte do contratante e 

do contratado, assegurando ao trabalhador, por outro lado, o direito não 

só à percepção salarial, mas ao levantamento do depósito referente ao 

FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, conforme entendimento do 

Supremo Tribunal Federal: "Recurso extraordinário. Direito Administrativo. 

Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 

8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 

8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a 

Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia 

aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao 

salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do 

empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido 

ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário 

ao qual se nega provimento. (STF - RE 596478 / RR - RORAIMA – Tribunal 

Pleno – rel. Min. Ellen Gracie – rel. para acórdão Min. Dias Toffoli – j. 

13.6.2012 – Dje 1.3.2013 - destaquei). Outro julgado do STF, decorrente 

do entendimento adotado a partir da decisão visualizada acima: 

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO NULO. 

AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. DIREITO DO 

TRABALHADOR AO DEPÓSITO DO FGTS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA 

COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NO RE 596.478 RG. 

NULIDADE DO CONTRATO. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL E DAS 

CLÁUSULAS DA AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 280 E 454/STF. 

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - ARE 

736523 AgR / MS – 2ª Turma – rel. Min. Teori Zavascki – j. 22.4.2014 – DJe 

7.5.2014) Oportuna é a transcrição do entendimento adotado pelo Superior 

Tribunal de Justiça a partir da posição do STF acerca do direito do 

trabalhador não concursado, que, por isso, teve seu contrato declarado 

nulo, de sacar o depósito concernente ao FGTS, com destaque, pela 

semelhança com o caso em apreço, para a reprodução do trecho do voto 

proferido no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 

393.829-MS: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM CONCURSO 

PÚBLICO. DEPÓSITO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE. PRETENSÃO DE 

PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL PARA 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. (…) 5. O STJ firmou, 

sob o rito do art. 543-C do CPC, entendimento no sentido de que a 

declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de 

cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, 

equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando para o trabalhador 

o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta 

vinculada ao FGTS (REsp 1.110.848/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira 

Seção, DJe 3.8.2009 - destaquei). 6. Por expressa previsão legal, é devido 

o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário (art. 19-A da Lei 

8.036/90, incluído pela MP 2.164-41/2001). (...) Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no REsp 1440935 / MG – 2ª Turma – rel. 

Min. Humberto Martins – j. 3.6 2014 – Dje 12.6.2014 - destaquei). Na 

mesma linha de entendimento tem pautado a jurisprudência 

mato-grossense: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 

COBRANÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO 

AO ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 

APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI Nº 8.036/90 – ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO DO STJ e STF – JULGAMENTO EXTRA PETITA – 

OCORRÊNCIA – DECOTAMENTO DO ATO SENTENCIAL – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O contrato temporário de trabalho, firmado 

com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente 

inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via 

concurso (CF, art. 37, II, e § 2º). A nulidade do contrato temporário de 

trabalho com a Administração Pública gera o direito ao levantamento do 

depósito de FGTS (Lei nº 8.036/90, art. 19-A). (...)REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – FGTS – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA – RENOVAÇÕES 

SUCESSIVAS DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO 

ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO CONFORME O ART. 20, §3º E §4º DO CPC – 

CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL – ISENÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. O contrato temporário de trabalho, firmado com a 

Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de 

nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CF, art. 

37, II, e § 2º). (...) (Apelação / Remessa Necessária 59202/2015, Des. 

Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.6.2016, p. 

DJe 13.6.2016). Nenhuma é a dúvida, como se observa, de que, em casos 

assim, os contratados passam a ser tidos como integrantes da categoria 

dos servidores públicos, sendo a sua contratação regida não pelas 

normas trabalhistas previstas na CLT, mas sim pelas de natureza pública, 

cabendo-lhes, portanto, uma vez declarados nulos os contrato, como 

afirmado mais recentemente pelo STF, exclusivamente direito ao salário 

pelo período trabalhado e ao FGTS. Como se vê, o STF, em julgamento sob 

o rito de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que o 

contratado possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS 

durante todo o período laborado junto a Administração Pública, segundo se 

infere do seguinte aresto: “ADMINISTRATIVO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO 

DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 

658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). 
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DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS 

SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO 

ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS 

EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo 

determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional 

interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 

37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos 

em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do 

art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso 

extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da 

repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a 

matéria. (RE 765320 RG, Relator: Min. Teori Zavascki, julgado em 

15.9.2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203 

Divulg. 22.9.2016, Public. 23.9.2016 – destaquei e sublinhei). Importa 

destacar também que o Recurso Especial nº 596.478/RR, igualmente 

submetido à Repercussão Geral, superou a discussão acerca da 

inconstitucionalidade do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, e admitiu o 

pagamento da verba: “ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO SEM CONCURSO 

PÚBLICO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ART. 

19-A DA LEI 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL.” Assim, o autor não faz jus ao recebimento das 

demais verbas rescisórias, de acordo com o posicionamento do STF e 

com as decisões tomadas pela Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a exemplo do 

julgado a seguir transcrito: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - 

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - 

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS 

– NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO 

SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI 

N. 8.036/90 – AFASTAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ÍNDICES DE JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO (RE) 

870847, TEMA 810 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA 

LEI 9.494/97, PARA A APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS 

DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – DESDE A DATA 

FIXADA NA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS 

– APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. (...).” (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 

156286/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, j. 27.11.2017, DJE 6.12.2017). Como se vê, possuindo o 

contratado direito apenas ao salário e à percepção do FGTS durante todo 

o período laborado, impõe-se o não acolhimento do pedido em relação às 

verbas de férias, 1/3 de férias e adicional de insalubridade. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido de Adilson Nunes de 

Moura na Ação de Cobrança/Reclamação Trabalhista proposta em face do 

Município de Várzea Grande, apenas para declarar o seu direito ao 

recolhimento do FGTS referente aos cinco anos que antecedem à 

propositura da ação, declarando, assim, extinto o feito com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os juros de mora deverão ser 

aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a 

vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir 

da citação. A correção monetária, por sua vez, em razão do julgamento do 

RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do 

artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a ela, determinando a 

incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença, os valores 

deverão ser atualizados pelo referido índice. Tendo o autor decaído de 

parte considerável do pedido, cabe aplicar Tendo o autor decaído de parte 

considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do 

CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os 

litigantes “as despesas”. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no 

art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, a ré é isenta do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, 

II, do CPC. Suspendo, porém, a cobrança pelo período de 5 anos em 

relação à parte autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 

98, do CPC). Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 STJ). 

Havendo interposição de recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C. [1] DE MELLO, Celso 

Antonio Bandeira - Curso de Direito Administrativo – Malheiros Editores, 

28ª edição, SP, 2010, p. 285.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008175-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEIA ANTONIA DE BARROS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

Vistos, JOCINEIA ANTONIA DE BARROS CAMPOS, qualificada nos autos 

em epígrafe, propôs “Ação de Cobrança Decorrente de Contrato Nulo c/c 

Indenizatória por Danos Morais” em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, porque, segundo 

alega, foi contratada pelo réu no período compreendido entre os anos de 

2012 e 2017, tendo sido dispensada sem aviso prévio ou justa causa. 

Alega que a contratação deve ser declarada nula e pede a condenação 

do réu ao pagamento das verbas rescisórias, com a sua integração ao 

salário para todos os efeitos legais, além das férias integrais, em dobro, 

acrescida do terço constitucional; aviso prévio, com integração no 13º 

salário; indenização substitutiva equivalente às 5 (cinco) parcelas (teto 

máximo) do seguro desemprego; adicional noturno de 20%, FGTS 

acrescido de multa de 40% e indenização por danos morais. A inicial veio 

instruída com diversos documentos. Em contestação o réu sustentou, 

inicialmente, a prescrição quinquenal e, no mérito, alega ser impossível o 

reconhecimento de vínculo empregatício pretendido pela autora, tampouco 

o pagamento de verbas trabalhistas, pois isso violaria o art. 37, II, da 

Constituição Federal, enfatizando que, ainda que o contrato seja 

considerado nulo, não há se falar em verbas rescisórias ou FGTS. Afirma 

que a prorrogação do contrato de trabalho não enseja a sua nulidade e, 

que, em razão da natureza administrativa da contratação, não se 

estendem à contratada os direitos previstos na CLT e refuta a pretensão 

desta de ser moralmente indenizada. Em impugnação à contestação, a 

autora reitera os termos da inicial. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil, por não depender a causa de maior dilação 

probatória. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se anotar que parte 

das verbas salariais pleiteadas, caso sejam reconhecidas, foram 

alcançadas pela prescrição, conforme se infere do art. 7º, XXIX, da 

Constituição Federal que assim estabelece: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 
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autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” Sobre a incidência da prescrição quinquenal nas 

pretensões formuladas contra a Fazenda Pública vale registrar, como 

resumo do tema, a Súmula 107 do TFR, que assim dispõe: “A ação de 

cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à 

prescrição quinquenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32.”. No caso dos 

autos em que se está diante de créditos de prestações sucessivas, a 

contagem do prazo prescricional alcançará apenas as parcelas já 

vencidas antes dos 5 anos, como se infere do ensinamento a seguir: 

“Algumas pretensões formuladas em face da Fazenda Pública dizem 

respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, 

meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição atingirá 

progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos 

estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 20.910/32). Em 

casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, atingindo, 

apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) 

anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em Juízo, 

Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse posicionamento 

por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe 

abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” Desta feita, tendo a ação sido distribuída 

em 27.10.2017, havendo êxito no pleito, as verbas serão devidas à 

servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos que antecedem à 

propositura da ação, ou seja, a partir de 27.10.2012, inclusive em relação 

ao FGTS, uma vez que, com a declaração de inconstitucionalidade das 

normas contidas nos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do 

Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, que previa a 

prescrição trintenal para as verbas de FGTS, passou a vigorar também 

para as referidas verbas a prescrição quinquenal, conforme se infere do 

seguinte julgado: “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. 

Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. 

Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. 

Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do 

Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança 

jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 

9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. 

Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 709212 – 

Tribunal Pleno - Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 

13.11.2014, p. DJe-032, 19.2.2015) Quanto ao mérito, conforme noticiam 

os autos a autora foi contratada temporariamente pelo réu para exercer a 

função de “professora da educação básica” em fevereiro de 2012, sem 

concurso público, até dezembro de 2017 (págs. 16-62), pelo que pleiteia 

as verbas rescisórias e o FGTS, tidas como não pagas pelo ente público 

estadual. A contratação firmada entre as partes restou comprovada por 

meio das fichas financeiras (págs. 16-62) e não foi contestada pelo réu, 

impondo-se, assim, a aferição quanto à natureza e à regularidade da 

contração. Segundo prevê o art. 37, II, da Constituição Federal, a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo que a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

consoante prescreve o inciso IX do mesmo artigo 37 da CF/88. O 

doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, escrevendo sobre a matéria, 

nos ensina que: “A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, 

estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos 

de contratação temporária para o atendimento de necessidades 

temporárias de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de 

ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da 

normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, 

demandas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama 

satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime 

normal de concursos). Segundo o referido jurista: “A razão do dispositivo 

constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais 

ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões 

muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a 

criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso 

público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse 

público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma 

necessidade (neste sentido, “necessidade temporária”, por não haver 

tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem 

insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar.[1] Com efeito, não 

basta o caráter precário ou temporário do contrato, impondo-se, para a 

sua validade, nos moldes do art. 37, IX, o “excepcional interesse público” 

da contratação e a sua previsão legal específica (“lei estabelecerá os 

casos”). No caso em tela, como já dito, a autora foi contratada por prazo 

determinado, permanecendo, porém, nessa condição, por mais de 5 

(cinco) anos, de modo que a contratação se perpetrou no tempo. De 

maneira geral, quando isso ocorre, ou seja, quando a contratação 

ultrapassa o prazo máximo permitido na lei, dando origem a vários outros 

contratos com igual prazo, desvirtua-se em sua finalidade e transforma-se 

em verdadeira admissão do contratado para os serviços públicos sem a 

imprescindível realização de concurso público, violando-se, assim, de 

maneira flagrante, a norma constitucional prevista no art. 37, II, gerando, 

pois, contratos nulos, nos termos do art. 166, IV, c/c art. 168, parágrafo 

único, do Código Civil. É o que ocorre no presente caso, como visto acima, 

concluindo-se, portanto, que a autora faz jus não só à remuneração 

respectiva pelo trabalho prestado, mas também ao FGTS, sob pena de 

enriquecimento sem causa do ente público, pois a nulidade dos contratos 

de trabalho, nesses casos, conduz ao entendimento de ocorrência de 

culpa recíproca por parte do contratante e do contratado, assegurando ao 

trabalhador, por outro lado, o direito não só à percepção salarial, mas ao 

levantamento do depósito referente ao FGTS, nos termos do art. 19-A da 

Lei 8.036/90, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal: 

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. 

Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. 

Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o 

qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração 

Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em 

concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo 

quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos 

termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do 

trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário 

pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega 

provimento. (STF - RE 596478 / RR - RORAIMA – Tribunal Pleno – rel. Min. 

Ellen Gracie – rel. para acórdão Min. Dias Toffoli – j. 13.6.2012 – Dje 

1.3.2013 - destaquei). Outro julgado do STF, decorrente do entendimento 

adotado a partir da decisão visualizada acima: “PROCESSUAL CIVIL E 

CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE 

APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 

19-A DA LEI 8.036/90. DIREITO DO TRABALHADOR AO DEPÓSITO DO 

FGTS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO 

DESTA CORTE NO RE 596.478 RG. NULIDADE DO CONTRATO. ANÁLISE 

DE DIREITO LOCAL E DAS CLÁUSULAS DA AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULAS 280 E 454/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. (STF - ARE 736523 AgR / MS – 2ª Turma – rel. Min. Teori 

Zavascki – j. 22.4.2014 – DJe 7.5.2014) Oportuna é a transcrição do 

entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça a partir da posição 

do STF acerca do direito do trabalhador não concursado, que, por isso, 

teve seu contrato declarado nulo, de sacar o depósito concernente ao 

FGTS, com destaque, pela semelhança com o caso em apreço, para a 

reprodução do trecho do voto proferido no julgamento do AgRg no Agravo 

em Recurso Especial n. 393.829-MS: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM 

CONCURSO PÚBLICO. DEPÓSITO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE. 

PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL 

PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. (…) 5. O STJ firmou, 

sob o rito do art. 543-C do CPC, entendimento no sentido de que a 

declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de 

cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, 

equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando para o trabalhador 

o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta 

vinculada ao FGTS (REsp 1.110.848/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira 

Seção, DJe 3.8.2009 - destaquei).6. Por expressa previsão legal, é devido 
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o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário (art. 19-A da Lei 

8.036/90, incluído pela MP 2.164-41/2001). (...) Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no REsp 1440935 / MG – 2ª Turma – rel. 

Min. Humberto Martins – j. 3.6 2014 – Dje 12.6.2014 - destaquei). Na 

mesma linha de entendimento tem pautado a jurisprudência 

mato-grossense: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 

COBRANÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO 

AO ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 

APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI Nº 8.036/90 – ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO DO STJ e STF – JULGAMENTO EXTRA PETITA – 

OCORRÊNCIA – DECOTAMENTO DO ATO SENTENCIAL – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O contrato temporário de trabalho, firmado 

com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente 

inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via 

concurso (CF, art. 37, II, e § 2º). A nulidade do contrato temporário de 

trabalho com a Administração Pública gera o direito ao levantamento do 

depósito de FGTS (Lei nº 8.036/90, art. 19-A).(...) REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – FGTS – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA – RENOVAÇÕES 

SUCESSIVAS DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO 

ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO CONFORME O ART. 20, §3º E §4º DO CPC – 

CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL – ISENÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. O contrato temporário de trabalho, firmado com a 

Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de 

nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CF, art. 

37, II, e § 2º). (...) (Apelação / Remessa Necessária 59202/2015, Des. 

Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.6.2016, p. 

DJe 13.6.2016). Nenhuma é a dúvida, como se observa, de que, em casos 

assim, os contratados passam a ser tidos como integrantes da categoria 

dos servidores públicos, sendo a sua contratação regida não pelas 

normas trabalhistas previstas na CLT, mas sim pelas de natureza pública, 

cabendo-lhes, portanto, uma vez declarados nulos os contrato, como 

afirmado mais recentemente pelo STF, exclusivamente direito ao salário 

pelo período trabalhado e ao FGTS. Como se vê, o STF, em julgamento sob 

o rito de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que o 

contratado possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS 

durante todo o período laborado junto a Administração Pública, segundo se 

infere do seguinte aresto: “ADMINISTRATIVO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO 

DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 

658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). 

DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS 

SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO 

ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTODOS DEPÓSITOS 

EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo 

determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional 

interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 

37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos 

em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do 

art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso 

extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da 

repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a 

matéria. (RE 765320 RG, Relator: Min. Teori Zavascki, julgado em 

15.9.2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203 

Divulg. 22.9.2016, Public. 23.9.2016 – destaquei e sublinhei). Importa 

destacar também que o Recurso Especial nº 596.478/RR, igualmente 

submetido à Repercussão Geral, superou a discussão acerca da 

inconstitucionalidade do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, e admitiu o 

pagamento da verba: “ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO SEM CONCURSO 

PÚBLICO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ART. 

19-A DA LEI 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL.” Assim, a autora não faz jus ao recebimento das 

demais verbas rescisórias, de acordo com o posicionamento do STF e 

com as decisões tomadas pela Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a exemplo do 

julgado a seguir transcrito: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - 

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - 

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS 

– NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO 

SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI 

N. 8.036/90 – AFASTAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ÍNDICES DE JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO (RE) 

870847, TEMA 810 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA 

LEI 9.494/97, PARA A APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS 

DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – DESDE A DATA 

FIXADA NA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS 

– APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. (...).” (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 

156286/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, j. 27.11.2017, DJE 6.12.2017). Assim, possuindo a contratada 

direito apenas ao salário e à percepção do FGTS durante todo o período 

laborado, impõe-se o não acolhimento do pedido em relação às verbas de 

férias, 1/3 de férias e 13º salário, aviso prévio, adicional noturno, seguro 

desemprego e à multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS, devida 

apenas aos trabalhadores regidos pela CLT. Por fim, no que se refere à 

indenização por dano moral requerida pela autora, tem-se que o artigo 37, 

§ 6º, da Constituição Federal de 1988 prevê a responsabilidade objetiva do 

Estado em relação aos atos praticados por seus agentes, nos seguintes 

termos: § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A 

teoria do risco administrativo baseia-se, portanto, no risco que a atuação 

do Estado encerra para os administrados e na possibilidade de acarretar 

ônus a certos membros da comunidade, que não seja suportado pelos 

demais, razão pela qual esse ônus deve ser reparado por toda a 

coletividade. Cabe acrescentar que o dano moral não exige a prova 

efetiva de sua incidência, bastando, assim, a demonstração do fato que 

gerou a dor, o sofrimento ou qualquer outro sentimento que o justifique, 

sendo, portanto presumível, como se observa dos julgados a seguir: 

“DANO MORAL – PROVA – Não há falar em prova do dano moral, mas, 

sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos 

que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena 

de violação ao art. 334 do CPC” (REsp. 86.271-SP, 3ª T., Rel. Min. C. A. 

Menezes Direito – DJU 09.12.97 in “Revista Jurídica” 244, p. 90) “O dano 

simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como ser 

provado. Ele existe tão-somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo o 

bastante para justificar a indenização” (RT 681/163) A jurisprudência tem 

entendido, porém, que a ofensa moral indenizável tem que ir além de 

meros aborrecimentos ou pequenas frustrações, conforme se infere dos 

textos extraídos de alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça e do 

Estado de Mato Grosso: “não há dever de indenizar pelo Estado quando a 

situação descrita na exordial caracterizar mero aborrecimento ou simples 

dissabor” (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 89014/2014 – Terceira 

Câmara Cível, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranja, p. 4.4.2016, p. DJE 

9.5.2016) “quando a situação experimentada não tem o condão de expor a 

parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento, não há falar em dano 

moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero 

aborrecimento ou dissabor” (AgRg no AREsp 701.905/MG – Quarta Turma, 

Rel. Ministro Raul Araújo, j. 1.12.2015, p. DJe 16.12.2015) “O mero atraso 

no pagamento não gera, por si só, o aborrecimento capaz de levar a 

condenação do ente público ao pagamento de danos morais.”(TJ/MT - Ap 

136184/2014 – Quarta Câmara Cível, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 
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3.11.2015, p. DJE 17.11.2015) No caso em tela, não há que se falar em 

indenização moral simplesmente porque a autora deixou de receber as 

verbas de FGTS em momento oportuno, vez que esse fato, por si só, não 

ultrapassa o limite do dissabor e desolação, sentimentos estes não 

indenizáveis. Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos de Jocineia Antonia de Barros Campos na Ação de Cobrança 

proposta em face do Estado de Mato Grosso, para declarar nulo o 

contrato de trabalho firmado entre as partes e, consequentemente, o 

direito da autora ao recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado, 

observada a prescrição quinquenal, declarando, assim, extinto o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os juros de mora 

deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao 

ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

a partir da citação. A correção monetária, por sua vez, em razão do 

julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a 

inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a 

ela, determinando a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na 

sentença, os valores deverão ser atualizados pelo referido índice. Tendo 

a autora decaído de parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o 

disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão 

proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Por 

outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, 

II, do CPC. Suspendo, porém, a cobrança pelo período de 5 anos em 

relação à parte autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 

98, do CPC). Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 STJ). 

Havendo interposição de recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C. [1] DE MELLO, Celso 

Antonio Bandeira - Curso de Direito Administrativo – Malheiros Editores, 

28ª edição, SP, 2010, p. 285.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005255-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN (IMPETRADO)

 

Vistos, Analisando-se os autos, observa-se que a impetrante indica como 

autoridade coatora o Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do 

Estado de Maro Grosso - Detran-MT, pessoa jurídica de direito público, 

sediado na Avenida Paiaguás, nº 1000, em Cuiabá-MT, o que enseja o 

declínio da competência em favor do Juízo da Vara Especializada da 

Fazenda Pública daquela comarca, por força das normas previstas de que 

a competência para julgamento de mandado de segurança é definida de 

acordo com a categoria e a sede funcional da autoridade impetrada, 

portanto, absoluta. (STJ - REsp 257556/PR; 5ª Turma-Ministro FELIX 

FISCHER - j. 11/09/2001; STJ - CC 3172/SP; Conflito de Competência - 

199). Desse modo, declino da competência em favor do Juízo de uma das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, para onde 

deverão ser remetidos os presentes autos, após baixas e anotações de 

estilo, com urgência. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008133-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

Vistos, ELIETE DE ARRUDA, qualificada nos autos em epígrafe, propôs 

“Ação de Cobrança Decorrente de Contrato Nulo c/c Indenizatória por 

Danos Morais” em face do ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica 

de direito público, igualmente qualificado, porque, segundo alega, foi 

contratada pelo réu no período compreendido entre os anos de 2012 e 

2017, tendo sido dispensada sem aviso prévio ou justa causa. Alega que 

a contratação deve ser declarada nula e pede a condenação do réu ao 

pagamento das verbas rescisórias, com a sua integração ao salário para 

todos os efeitos legais, além das férias integrais, em dobro, acrescida do 

terço constitucional; aviso prévio, com integração no 13º salário; 

indenização substitutiva equivalente às 5 (cinco) parcelas (teto máximo) 

do seguro desemprego; adicional noturno de 20%, FGTS acrescido de 

multa de 40% e indenização por danos morais. A inicial veio instruída com 

diversos documentos. Em contestação o réu sustentou, inicialmente, a 

prescrição quinquenal e, no mérito, alega ser impossível o reconhecimento 

de vínculo empregatício pretendido pela autora, tampouco o pagamento de 

verbas trabalhistas, pois isso violaria o art. 37, II, da Constituição Federal, 

enfatizando que, ainda que o contrato seja considerado nulo, não há se 

falar em verbas rescisórias ou FGTS. Afirma que a prorrogação do 

contrato de trabalho não enseja a sua nulidade e, que, em razão da 

natureza administrativa da contratação, não se estendem à contratada os 

direitos previstos na CLT e refuta a pretensão desta de ser moralmente 

indenizada. Em impugnação à contestação, a autora reitera os termos da 

inicial. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, por 

não depender a causa de maior dilação probatória. Antes, ainda, de 

adentrar o mérito, impõe-se anotar que parte das verbas salariais 

pleiteadas, caso sejam reconhecidas, foram alcançadas pela prescrição, 

conforme se infere do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal que assim 

estabelece: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, quanto 

aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo 

prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o 

limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;” (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) Inobstante a regra 

constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na doutrina e 

na jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ação 

promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, 

não só as regras previstas no Código Civil, mas também as contidas no 

Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. 

Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas 

da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato 

do que se originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra 

também às autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, 

abaixo reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que 

regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das 

autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos 

mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude 

de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e 

ação contra os mesmos.” Sobre a incidência da prescrição quinquenal nas 

pretensões formuladas contra a Fazenda Pública vale registrar, como 

resumo do tema, a Súmula 107 do TFR, que assim dispõe: “A ação de 

cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à 

prescrição quinquenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32.”. No caso dos 

autos em que se está diante de créditos de prestações sucessivas, a 

contagem do prazo prescricional alcançará apenas as parcelas já 

vencidas antes dos 5 anos, como se infere do ensinamento a seguir: 

“Algumas pretensões formuladas em face da Fazenda Pública dizem 

respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, 

meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição atingirá 

progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos 

estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 20.910/32). Em 

casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, atingindo, 

apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) 

anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em Juízo, 

Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse posicionamento 

por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe 

abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” Desta feita, tendo a ação sido distribuída 
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em 26.10.2017, havendo êxito no pleito, as verbas serão devidas à 

servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos que antecedem à 

propositura da ação, ou seja, a partir de 26.10.2012, inclusive em relação 

ao FGTS, uma vez que, com a declaração de inconstitucionalidade das 

normas contidas nos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do 

Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, que previa a 

prescrição trintenal para as verbas de FGTS, passou a vigorar também 

para as referidas verbas a prescrição quinquenal, conforme se infere do 

seguinte julgado: “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. 

Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. 

Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. 

Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do 

Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança 

jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 

9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. 

Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 709212 – 

Tribunal Pleno - Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 

13.11.2014, p. DJe-032, 19.2.2015) Quanto ao mérito, conforme noticiam 

os autos a autora foi contratada temporariamente pelo réu para exercer a 

função de “professora da educação básica” em 2012, sem concurso 

público, até 2017, pelo que pleiteia as verbas rescisórias e o FGTS, tidas 

como não pagas pelo ente público estadual. A contratação firmada entre 

as partes restou comprovada por meio das fichas financeiras (págs. 

16-28) e não foi contestada pelo réu, impondo-se, assim, a aferição 

quanto à natureza e à regularidade da contração. Segundo prevê o art. 

37, II, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, sendo que a lei estabelecerá os casos de contratação 

por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público, consoante prescreve o inciso IX do mesmo 

artigo 37 da CF/88. O doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, 

escrevendo sobre a matéria, nos ensina que: “A Constituição prevê que a 

lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) 

estabelecerá os casos de contratação temporária para o atendimento de 

necessidades temporárias de excepcional interesse público (art. 37, IX). 

Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que 

desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas 

provisórias, demandas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento 

reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o 

regime normal de concursos). Segundo o referido jurista: “A razão do 

dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações 

nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por 

razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando 

a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso 

público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse 

público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma 

necessidade (neste sentido, “necessidade temporária”, por não haver 

tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem 

insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar.[1] Com efeito, não 

basta o caráter precário ou temporário do contrato, impondo-se, para a 

sua validade, nos moldes do art. 37, IX, o “excepcional interesse público” 

da contratação e a sua previsão legal específica (“lei estabelecerá os 

casos”). No caso em tela, como já dito, a autora foi contratada por prazo 

determinado, permanecendo, porém, nessa condição, por mais de 5 

(cinco) anos, de modo que a contratação se perpetrou no tempo. De 

maneira geral, quando isso ocorre, ou seja, quando a contratação 

ultrapassa o prazo máximo permitido na lei, dando origem a vários outros 

contratos com igual prazo, desvirtua-se em sua finalidade e transforma-se 

em verdadeira admissão do contratado para os serviços públicos sem a 

imprescindível realização de concurso público, violando-se, assim, de 

maneira flagrante, a norma constitucional prevista no art. 37, II, gerando, 

pois, contratos nulos, nos termos do art. 166, IV, c/c art. 168, parágrafo 

único, do Código Civil. É o que ocorre no presente caso, como visto acima, 

concluindo-se, portanto, que a autora faz jus não só à remuneração 

respectiva pelo trabalho prestado, mas também ao FGTS, sob pena de 

enriquecimento sem causa do ente público, pois a nulidade dos contratos 

de trabalho, nesses casos, conduz ao entendimento de ocorrência de 

culpa recíproca por parte do contratante e do contratado, assegurando ao 

trabalhador, por outro lado, o direito não só à percepção salarial, mas ao 

levantamento do depósito referente ao FGTS, nos termos do art. 19-A da 

Lei 8.036/90, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal: 

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. 

Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. 

Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o 

qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração 

Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em 

concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo 

quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos 

termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do 

trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário 

pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega 

provimento. (STF - RE 596478 / RR - RORAIMA – Tribunal Pleno – rel. Min. 

Ellen Gracie – rel. para acórdão Min. Dias Toffoli – j. 13.6.2012 – Dje 

1.3.2013 - destaquei). Outro julgado do STF, decorrente do entendimento 

adotado a partir da decisão visualizada acima: “PROCESSUAL CIVIL E 

CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE 

APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 

19-A DA LEI 8.036/90. DIREITO DO TRABALHADOR AO DEPÓSITO DO 

FGTS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO 

DESTA CORTE NO RE 596.478 RG. NULIDADE DO CONTRATO. ANÁLISE 

DE DIREITO LOCAL E DAS CLÁUSULAS DA AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULAS 280 E 454/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. (STF - ARE 736523 AgR / MS – 2ª Turma – rel. Min. Teori 

Zavascki – j. 22.4.2014 – DJe 7.5.2014) Oportuna é a transcrição do 

entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça a partir da posição 

do STF acerca do direito do trabalhador não concursado, que, por isso, 

teve seu contrato declarado nulo, de sacar o depósito concernente ao 

FGTS, com destaque, pela semelhança com o caso em apreço, para a 

reprodução do trecho do voto proferido no julgamento do AgRg no Agravo 

em Recurso Especial n. 393.829-MS: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM 

CONCURSO PÚBLICO. DEPÓSITO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE. 

PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL 

PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. (…) 5. O STJ firmou, 

sob o rito do art. 543-C do CPC, entendimento no sentido de que a 

declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de 

cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, 

equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando para o trabalhador 

o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta 

vinculada ao FGTS (REsp 1.110.848/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira 

Seção, DJe 3.8.2009 - destaquei).6. Por expressa previsão legal, é devido 

o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário (art. 19-A da Lei 

8.036/90, incluído pela MP 2.164-41/2001). (...) Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no REsp 1440935 / MG – 2ª Turma – rel. 

Min. Humberto Martins – j. 3.6 2014 – Dje 12.6.2014 - destaquei). Na 

mesma linha de entendimento tem pautado a jurisprudência 

mato-grossense: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 

COBRANÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO 

AO ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 

APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI Nº 8.036/90 – ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO DO STJ e STF – JULGAMENTO EXTRA PETITA – 

OCORRÊNCIA – DECOTAMENTO DO ATO SENTENCIAL – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O contrato temporário de trabalho, firmado 

com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente 

inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via 

concurso (CF, art. 37, II, e § 2º). A nulidade do contrato temporário de 

trabalho com a Administração Pública gera o direito ao levantamento do 

depósito de FGTS (Lei nº 8.036/90, art. 19-A).(...) REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – FGTS – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA – RENOVAÇÕES 

SUCESSIVAS DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO 

ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO CONFORME O ART. 20, §3º E §4º DO CPC – 

CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL – ISENÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 
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RETIFICADA. O contrato temporário de trabalho, firmado com a 

Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de 

nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CF, art. 

37, II, e § 2º). (...) (Apelação / Remessa Necessária 59202/2015, Des. 

Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.6.2016, p. 

DJe 13.6.2016). Nenhuma é a dúvida, como se observa, de que, em casos 

assim, os contratados passam a ser tidos como integrantes da categoria 

dos servidores públicos, sendo a sua contratação regida não pelas 

normas trabalhistas previstas na CLT, mas sim pelas de natureza pública, 

cabendo-lhes, portanto, uma vez declarados nulos os contrato, como 

afirmado mais recentemente pelo STF, exclusivamente direito ao salário 

pelo período trabalhado e ao FGTS. Como se vê, o STF, em julgamento sob 

o rito de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que o 

contratado possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS 

durante todo o período laborado junto a Administração Pública, segundo se 

infere do seguinte aresto: “ADMINISTRATIVO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO 

DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 

658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). 

DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS 

SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO 

ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS 

EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo 

determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional 

interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 

37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos 

em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do 

art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso 

extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da 

repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a 

matéria. (RE 765320 RG, Relator: Min. Teori Zavascki, julgado em 

15.9.2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203 

Divulg. 22.9.2016, Public. 23.9.2016 – destaquei e sublinhei). Importa 

destacar também que o Recurso Especial nº 596.478/RR, igualmente 

submetido à Repercussão Geral, superou a discussão acerca da 

inconstitucionalidade do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, e admitiu o 

pagamento da verba: “ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO SEM CONCURSO 

PÚBLICO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ART. 

19-A DA LEI 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL.” Assim, a autora não faz jus ao recebimento das 

demais verbas rescisórias, de acordo com o posicionamento do STF e 

com as decisões tomadas pela Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a exemplo do 

julgado a seguir transcrito: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - 

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - 

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS 

– NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO 

SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI 

N. 8.036/90 – AFASTAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ÍNDICES DE JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO (RE) 

870847, TEMA 810 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA 

LEI 9.494/97, PARA A APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS 

DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – DESDE A DATA 

FIXADA NA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS 

– APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. (...).” (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 

156286/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, j. 27.11.2017, DJE 6.12.2017). Assim, possuindo a contratada 

direito apenas ao salário e à percepção do FGTS durante todo o período 

laborado, impõe-se o não acolhimento do pedido em relação às verbas de 

férias, 1/3 de férias e 13º salário, aviso prévio, adicional noturno, seguro 

desemprego e à multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS, devida 

apenas aos trabalhadores regidos pela CLT. Por fim, no que se refere à 

indenização por dano moral requerida pela autora, tem-se que o artigo 37, 

§ 6º, da Constituição Federal de 1988 prevê a responsabilidade objetiva do 

Estado em relação aos atos praticados por seus agentes, nos seguintes 

termos: § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A 

teoria do risco administrativo baseia-se, portanto, no risco que a atuação 

do Estado encerra para os administrados e na possibilidade de acarretar 

ônus a certos membros da comunidade, que não seja suportado pelos 

demais, razão pela qual esse ônus deve ser reparado por toda a 

coletividade. Cabe acrescentar que o dano moral não exige a prova 

efetiva de sua incidência, bastando, assim, a demonstração do fato que 

gerou a dor, o sofrimento ou qualquer outro sentimento que o justifique, 

sendo, portanto presumível, como se observa dos julgados a seguir: 

“DANO MORAL – PROVA – Não há falar em prova do dano moral, mas, 

sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos 

que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena 

de violação ao art. 334 do CPC” (REsp. 86.271-SP, 3ª T., Rel. Min. C. A. 

Menezes Direito – DJU 09.12.97 in “Revista Jurídica” 244, p. 90) “O dano 

simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como ser 

provado. Ele existe tão-somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo o 

bastante para justificar a indenização” (RT 681/163) A jurisprudência tem 

entendido, porém, que a ofensa moral indenizável tem que ir além de 

meros aborrecimentos ou pequenas frustrações, conforme se infere dos 

textos extraídos de alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça e do 

Estado de Mato Grosso: “não há dever de indenizar pelo Estado quando a 

situação descrita na exordial caracterizar mero aborrecimento ou simples 

dissabor” (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 89014/2014 – Terceira 

Câmara Cível, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranja, p. 4.4.2016, p. DJE 

9.5.2016) “quando a situação experimentada não tem o condão de expor a 

parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento, não há falar em dano 

moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero 

aborrecimento ou dissabor” (AgRg no AREsp 701.905/MG – Quarta Turma, 

Rel. Ministro Raul Araújo, j. 1.12.2015, p. DJe 16.12.2015) “O mero atraso 

no pagamento não gera, por si só, o aborrecimento capaz de levar a 

condenação do ente público ao pagamento de danos morais.”(TJ/MT - Ap 

136184/2014 – Quarta Câmara Cível, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 

3.11.2015, p. DJE 17.11.2015) No caso em tela, não há que se falar em 

indenização moral simplesmente porque a autora deixou de receber as 

verbas de FGTS em momento oportuno, vez que esse fato, por si só, não 

ultrapassa o limite do dissabor e desolação, sentimentos estes não 

indenizáveis. Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos de Eliete de Arruda na Ação de Cobrança proposta em face do 

Estado de Mato Grosso, para declarar nulo o contrato de trabalho firmado 

entre as partes e, consequentemente, o direito da autora ao recolhimento 

do FGTS de todo o período trabalhado, observada a prescrição 

quinquenal, declarando, assim, extinto o feito com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Os juros de mora deverão ser aplicados 

no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a vigência da 

Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. A 

correção monetária, por sua vez, em razão do julgamento do RE 870947, 

tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da 

Lei n. 9.494/97 no que se refere a ela, determinando a incidência do 

IPCA-E, desde a data fixada na sentença, os valores deverão ser 

atualizados pelo referido índice. Tendo a autora decaído de parte 

considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do 

CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os 

litigantes “as despesas”. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no 

art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, 
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II, do CPC. Suspendo, porém, a cobrança pelo período de 5 anos em 

relação à parte autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 

98, do CPC). Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 STJ). 

Havendo interposição de recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C. [1] DE MELLO, Celso 

Antonio Bandeira - Curso de Direito Administrativo – Malheiros Editores, 

28ª edição, SP, 2010, p. 285.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007904-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NETE DE CAMPOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719/B-B (ADVOGADO)

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, ESPÓLIO DE MIRO MAIO DA SILVA, Sra. MARIA NETE DE CAMPOS 

SILVA, qualificada nos autos em epígrafe, propôs “Ação de 

Cobrança/Reclamação Trabalhista” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, 

porque, segundo alega, o de cujus foi contratado pelo réu em 5.5.2008 

para exercer a função temporária de gari, na qual permaneceu até 

20.10.2015, quando ocorreu seu falecimento. Conta que seu último salário 

foi de R$ 789,00 (setecentos e oitenta e nove reais) e remuneração média 

de R$ 1.219,00 (um mil, duzentos e dezenove reais), que deverá ser 

considerado para cálculo das demais verbas, salientando que durante 

todo o período laborado o réu nunca lhe pagou as parcelas salariais 

referentes ao FGTS, bem como as férias e o terço constitucional de 

2012/2013 a 2014/2015 e o adicional de insalubridade em 40% (quarenta 

por cento), enfatizando que a prescrição das verbas fundiárias é de 30 

anos. Requer, assim, o processamento da ação para, ao final, obter o 

reconhecimento da unicidade contratual desde 5.5.2008 a 20.10.2015, 

com a condenação do réu ao pagamento das referidas verbas, inclusive 

com acréscimo de multa de 40% sobre o FGTS, tudo acrescido de juros e 

correção monetária. A inicial veio instruída com diversos documentos. 

Apesar de citado, o réu não contestou o pleito (pág. 193). É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos 

do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, por não depender a causa de 

maior dilação probatória. Antes, porém, de adentrar o mérito, por não ter o 

réu contestado o pleito, mesmo devidamente citado, declaro-o revel por 

ausência de contestação. Contudo, por se tratar de ente público municipal, 

não há se falar em aplicação do art. 344 do CPC, por versar a causa 

sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, CPC). Há que se esclarecer, ainda, 

que as verbas salariais devidas ao servidor, se reconhecidas, foram 

parcialmente alcançadas pela prescrição, conforme se infere do art. 7º, 

XXIX, da Constituição Federal que assim estabelece: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” Sobre a incidência da prescrição quinquenal nas 

pretensões formuladas contra a Fazenda Pública vale registrar, como 

resumo do tema, a Súmula 107 do TFR, que assim dispõe: “A ação de 

cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à 

prescrição quinquenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32.” No caso dos 

autos em que se está diante de créditos de prestações sucessivas, a 

contagem do prazo prescricional alcançará apenas as parcelas já 

vencidas antes dos 5 anos, como se infere do ensinamento a seguir: 

“Algumas pretensões formuladas em face da Fazenda Pública dizem 

respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, 

meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição atingirá 

progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos 

estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 20.910/32). Em 

casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, atingindo, 

apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) 

anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em Juízo, 

Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse posicionamento 

por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe 

abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” Desta feita, tendo a ação sido distribuída 

em 19.10.2017, havendo êxito no pleito, as verbas serão devidas ao 

servidor/de cujus apenas em relação aos 5 (cinco) anos que antecedem à 

propositura da ação, ou seja, a partir de 19.10.2012, inclusive em relação 

ao FGTS, uma vez que, com a declaração de inconstitucionalidade das 

normas contidas nos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do 

Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, que previa a 

prescrição trintenal para as verbas de FGTS, passou a vigorar também 

para as referidas verbas a prescrição quinquenal, conforme se infere do 

seguinte julgado: “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. 

Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. 

Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. 

Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do 

Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança 

jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 

9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. 

Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 709212 – 

Tribunal Pleno - Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 

13.11.2014, p. DJe-032, 19.2.2015) Quanto ao mérito, conforme noticiam 

os autos o de cujus foi contratado temporariamente pelo réu para exercer 

a função de gari em 5.5.2008, sem concurso público, cujo contrato foi 

sucessivamente renovado até 20.10.2015, data em que veio a óbito (pág. 

40), pelo que pleiteia as verbas trabalhistas referentes ao adicional de 

insalubridade; férias e 1/3 de férias e FGTS, tidas como não pagas pela 

municipalidade. Assinale-se, pois, que, apesar de não ter sido juntada 

cópia dos aludidos contratos, consta nos autos a “vida funcional” do 

servidor, relatando o cargo por ele exercido temporariamente na 

administração pública, bem como os períodos laborados, não restando, 

portanto, dúvida quanto à contratação celebrada entre as partes. Segundo 

prevê o art. 37, II, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou 

emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, sendo que a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público, consoante prescreve o 

inciso IX do mesmo artigo 37 da CF/88. O doutrinador Celso Antônio 

Bandeira de Mello, escrevendo sobre a matéria, nos ensina que: “A 

Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou 

municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação 

temporária para o atendimento de necessidades temporárias de 

excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar 

suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da 

normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, 

demandas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama 

satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime 

normal de concursos). Segundo o referido jurista: “A razão do dispositivo 

constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais 

ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões 

muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a 

criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso 

público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse 

público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma 

necessidade (neste sentido, “necessidade temporária”, por não haver 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 316 de 347



tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem 

insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar.[1] Com efeito, não 

basta o caráter precário ou temporário do contrato, impondo-se, para a 

sua validade, nos moldes do art. 37, IX, o “excepcional interesse público” 

da contratação e a sua previsão legal específica (“lei estabelecerá os 

casos”). No caso em tela, como já dito, o de cujus foi contratado por prazo 

determinado, permanecendo, porém, nessa condição, por mais de 7 (sete) 

anos, de modo que a contratação se perpetrou no tempo. De maneira 

geral, quando isso ocorre, ou seja, quando a contratação ultrapassa o 

prazo máximo permitido na lei, dando origem a vários outros contratos com 

igual prazo, desvirtua-se em sua finalidade e transforma-se em verdadeira 

admissão do contratado para os serviços públicos sem a imprescindível 

realização de concurso público, violando-se, assim, de maneira flagrante, 

a norma constitucional prevista no art. 37, II, gerando, pois, contratos 

nulos, nos termos do art. 166, IV, c/c art. 168, parágrafo único, do Código 

Civil. É o que ocorre no presente caso, como visto acima, concluindo-se, 

portanto, que o autor faz jus não só à remuneração respectiva pelo 

trabalho prestado, mas também ao FGTS, sob pena de enriquecimento sem 

causa do ente público, pois a nulidade dos contratos de trabalho, nesses 

casos, conduz ao entendimento de ocorrência de culpa recíproca por 

parte do contratante e do contratado, assegurando ao trabalhador, por 

outro lado, o direito não só à percepção salarial, mas ao levantamento do 

depósito referente ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, 

conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal: “Recurso 

extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento 

do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É 

constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o 

depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de 

trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo 

por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que 

mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade 

da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da 

Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do 

FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF - RE 596478 / 

RR - RORAIMA – Tribunal Pleno – rel. Min. Ellen Gracie – rel. para acórdão 

Min. Dias Toffoli – j. 13.6.2012 – Dje 1.3.2013 - destaquei). Outro julgado 

do STF, decorrente do entendimento adotado a partir da decisão 

visualizada acima: “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. DIREITO DO 

TRABALHADOR AO DEPÓSITO DO FGTS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA 

COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NO RE 596.478 RG. 

NULIDADE DO CONTRATO. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL E DAS 

CLÁUSULAS DA AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 280 E 454/STF. 

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - ARE 

736523 AgR / MS – 2ª Turma – rel. Min. Teori Zavascki – j. 22.4.2014 – DJe 

7.5.2014) Oportuna é a transcrição do entendimento adotado pelo Superior 

Tribunal de Justiça a partir da posição do STF acerca do direito do 

trabalhador não concursado, que, por isso, teve seu contrato declarado 

nulo, de sacar o depósito concernente ao FGTS, com destaque, pela 

semelhança com o caso em apreço, para a reprodução do trecho do voto 

proferido no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 

393.829-MS: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM CONCURSO 

PÚBLICO. DEPÓSITO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE. PRETENSÃO DE 

PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL PARA 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. (…) 5. O STJ firmou, 

sob o rito do art. 543-C do CPC, entendimento no sentido de que a 

declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de 

cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, 

equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando para o trabalhador 

o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta 

vinculada ao FGTS (REsp 1.110.848/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira 

Seção, DJe 3.8.2009 - destaquei). 6. Por expressa previsão legal, é devido 

o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário (art. 19-A da Lei 

8.036/90, incluído pela MP 2.164-41/2001). (...) Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no REsp 1440935 / MG – 2ª Turma – rel. 

Min. Humberto Martins – j. 3.6 2014 – Dje 12.6.2014 - destaquei). Na 

mesma linha de entendimento tem pautado a jurisprudência 

mato-grossense: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 

COBRANÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO 

AO ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 

APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI Nº 8.036/90 – ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO DO STJ e STF – JULGAMENTO EXTRA PETITA – 

OCORRÊNCIA – DECOTAMENTO DO ATO SENTENCIAL – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O contrato temporário de trabalho, firmado 

com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente 

inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via 

concurso (CF, art. 37, II, e § 2º). A nulidade do contrato temporário de 

trabalho com a Administração Pública gera o direito ao levantamento do 

depósito de FGTS (Lei nº 8.036/90, art. 19-A). (...)REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – FGTS – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA – RENOVAÇÕES 

SUCESSIVAS DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO 

ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO CONFORME O ART. 20, §3º E §4º DO CPC – 

CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL – ISENÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. O contrato temporário de trabalho, firmado com a 

Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de 

nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CF, art. 

37, II, e § 2º). (...) (Apelação / Remessa Necessária 59202/2015, Des. 

Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.6.2016, p. 

DJe 13.6.2016). Nenhuma é a dúvida, como se observa, de que, em casos 

assim, os contratados passam a ser tidos como integrantes da categoria 

dos servidores públicos, sendo a sua contratação regida não pelas 

normas trabalhistas previstas na CLT, mas sim pelas de natureza pública, 

cabendo-lhes, portanto, uma vez declarados nulos os contrato, como 

afirmado mais recentemente pelo STF, exclusivamente direito ao salário 

pelo período trabalhado e ao FGTS. Como se vê, o STF, em julgamento sob 

o rito de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que o 

contratado possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS 

durante todo o período laborado junto a Administração Pública, segundo se 

infere do seguinte aresto: “ADMINISTRATIVO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO 

DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 

658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). 

DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS 

SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO 

ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS 

EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo 

determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional 

interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 

37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos 

em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do 

art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso 

extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da 

repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a 

matéria. (RE 765320 RG, Relator: Min. Teori Zavascki, julgado em 

15.9.2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203 

Divulg. 22.9.2016, Public. 23.9.2016 – destaquei e sublinhei). Importa 

destacar também que o Recurso Especial nº 596.478/RR, igualmente 

submetido à Repercussão Geral, superou a discussão acerca da 

inconstitucionalidade do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, e admitiu o 

pagamento da verba: “ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO SEM CONCURSO 

PÚBLICO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ART. 

19-A DA LEI 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL.” Assim, o de cujus não faz jus ao recebimento 

das demais verbas rescisórias, de acordo com o posicionamento do STF e 

com as mais recentes decisões tomadas pela Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 317 de 347



exemplo do julgado a seguir transcrito: “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 

2º DA CF – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO 

ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – AFASTAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ÍNDICES 

DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO 

(RE) 870847, TEMA 810 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F 

DA LEI 9.494/97, PARA A APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS 

DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – DESDE A DATA 

FIXADA NA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS 

– APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. (...).” (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 

156286/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, j. 27.11.2017, DJE 6.12.2017). Como se vê, possuindo o 

contratado direito apenas ao salário e à percepção do FGTS durante todo 

o período laborado, impõe-se o não acolhimento do pedido em relação às 

verbas de férias, 1/3 salário e adicional de insalubridade. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos do Espólio de Miro 

Maio da Silva, Sra. Maria Nete Campos Silva na Ação de 

Cobrança/Reclamação Trabalhista proposta em face do Município de 

Várzea Grande, apenas para declarar o direito do de cujus ao 

recolhimento do FGTS referente aos cinco anos que antecedem à 

propositura da ação, declarando, assim, extinto o feito com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os juros de mora deverão ser 

aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a 

vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir 

da citação. A correção monetária, por sua vez, em razão do julgamento do 

RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do 

artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a ela, determinando a 

incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença, os valores 

deverão ser atualizados pelo referido índice. Tendo a autora decaído de 

parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, 

caput, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” 

entre os litigantes “as despesas”. Por outro lado, de acordo com o 

estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do 

pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, 

não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, 

condeno apenas a parte autora a pagar metade das custas e despesas 

processuais e ambas as partes ao pagamento dos honorários 

advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, 

nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC. Suspendo, porém, a cobrança 

pelo período de 5 anos em relação à parte autora por ser beneficiária da 

gratuidade de justiça (art. 98, do CPC). Processo sujeito ao reexame 

necessário (Súmula 490 STJ). Havendo interposição de recurso e 

apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. 

R. I. C. [1] DE MELLO, Celso Antonio Bandeira - Curso de Direito 

Administrativo – Malheiros Editores, 28ª edição, SP, 2010, p. 285.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007904-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NETE DE CAMPOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719/B-B (ADVOGADO)

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, ESPÓLIO DE MIRO MAIO DA SILVA, Sra. MARIA NETE DE CAMPOS 

SILVA, qualificada nos autos em epígrafe, propôs “Ação de 

Cobrança/Reclamação Trabalhista” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, 

porque, segundo alega, o de cujus foi contratado pelo réu em 5.5.2008 

para exercer a função temporária de gari, na qual permaneceu até 

20.10.2015, quando ocorreu seu falecimento. Conta que seu último salário 

foi de R$ 789,00 (setecentos e oitenta e nove reais) e remuneração média 

de R$ 1.219,00 (um mil, duzentos e dezenove reais), que deverá ser 

considerado para cálculo das demais verbas, salientando que durante 

todo o período laborado o réu nunca lhe pagou as parcelas salariais 

referentes ao FGTS, bem como as férias e o terço constitucional de 

2012/2013 a 2014/2015 e o adicional de insalubridade em 40% (quarenta 

por cento), enfatizando que a prescrição das verbas fundiárias é de 30 

anos. Requer, assim, o processamento da ação para, ao final, obter o 

reconhecimento da unicidade contratual desde 5.5.2008 a 20.10.2015, 

com a condenação do réu ao pagamento das referidas verbas, inclusive 

com acréscimo de multa de 40% sobre o FGTS, tudo acrescido de juros e 

correção monetária. A inicial veio instruída com diversos documentos. 

Apesar de citado, o réu não contestou o pleito (pág. 193). É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos 

do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, por não depender a causa de 

maior dilação probatória. Antes, porém, de adentrar o mérito, por não ter o 

réu contestado o pleito, mesmo devidamente citado, declaro-o revel por 

ausência de contestação. Contudo, por se tratar de ente público municipal, 

não há se falar em aplicação do art. 344 do CPC, por versar a causa 

sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, CPC). Há que se esclarecer, ainda, 

que as verbas salariais devidas ao servidor, se reconhecidas, foram 

parcialmente alcançadas pela prescrição, conforme se infere do art. 7º, 

XXIX, da Constituição Federal que assim estabelece: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” Sobre a incidência da prescrição quinquenal nas 

pretensões formuladas contra a Fazenda Pública vale registrar, como 

resumo do tema, a Súmula 107 do TFR, que assim dispõe: “A ação de 

cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à 

prescrição quinquenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32.” No caso dos 

autos em que se está diante de créditos de prestações sucessivas, a 

contagem do prazo prescricional alcançará apenas as parcelas já 

vencidas antes dos 5 anos, como se infere do ensinamento a seguir: 

“Algumas pretensões formuladas em face da Fazenda Pública dizem 

respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, 

meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição atingirá 

progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos 

estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 20.910/32). Em 

casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, atingindo, 

apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) 

anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em Juízo, 

Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse posicionamento 

por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe 

abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” Desta feita, tendo a ação sido distribuída 
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em 19.10.2017, havendo êxito no pleito, as verbas serão devidas ao 

servidor/de cujus apenas em relação aos 5 (cinco) anos que antecedem à 

propositura da ação, ou seja, a partir de 19.10.2012, inclusive em relação 

ao FGTS, uma vez que, com a declaração de inconstitucionalidade das 

normas contidas nos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do 

Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, que previa a 

prescrição trintenal para as verbas de FGTS, passou a vigorar também 

para as referidas verbas a prescrição quinquenal, conforme se infere do 

seguinte julgado: “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. 

Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. 

Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. 

Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do 

Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança 

jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 

9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. 

Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 709212 – 

Tribunal Pleno - Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 

13.11.2014, p. DJe-032, 19.2.2015) Quanto ao mérito, conforme noticiam 

os autos o de cujus foi contratado temporariamente pelo réu para exercer 

a função de gari em 5.5.2008, sem concurso público, cujo contrato foi 

sucessivamente renovado até 20.10.2015, data em que veio a óbito (pág. 

40), pelo que pleiteia as verbas trabalhistas referentes ao adicional de 

insalubridade; férias e 1/3 de férias e FGTS, tidas como não pagas pela 

municipalidade. Assinale-se, pois, que, apesar de não ter sido juntada 

cópia dos aludidos contratos, consta nos autos a “vida funcional” do 

servidor, relatando o cargo por ele exercido temporariamente na 

administração pública, bem como os períodos laborados, não restando, 

portanto, dúvida quanto à contratação celebrada entre as partes. Segundo 

prevê o art. 37, II, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou 

emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, sendo que a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público, consoante prescreve o 

inciso IX do mesmo artigo 37 da CF/88. O doutrinador Celso Antônio 

Bandeira de Mello, escrevendo sobre a matéria, nos ensina que: “A 

Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou 

municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação 

temporária para o atendimento de necessidades temporárias de 

excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar 

suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da 

normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, 

demandas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama 

satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime 

normal de concursos). Segundo o referido jurista: “A razão do dispositivo 

constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais 

ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões 

muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a 

criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso 

público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse 

público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma 

necessidade (neste sentido, “necessidade temporária”, por não haver 

tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem 

insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar.[1] Com efeito, não 

basta o caráter precário ou temporário do contrato, impondo-se, para a 

sua validade, nos moldes do art. 37, IX, o “excepcional interesse público” 

da contratação e a sua previsão legal específica (“lei estabelecerá os 

casos”). No caso em tela, como já dito, o de cujus foi contratado por prazo 

determinado, permanecendo, porém, nessa condição, por mais de 7 (sete) 

anos, de modo que a contratação se perpetrou no tempo. De maneira 

geral, quando isso ocorre, ou seja, quando a contratação ultrapassa o 

prazo máximo permitido na lei, dando origem a vários outros contratos com 

igual prazo, desvirtua-se em sua finalidade e transforma-se em verdadeira 

admissão do contratado para os serviços públicos sem a imprescindível 

realização de concurso público, violando-se, assim, de maneira flagrante, 

a norma constitucional prevista no art. 37, II, gerando, pois, contratos 

nulos, nos termos do art. 166, IV, c/c art. 168, parágrafo único, do Código 

Civil. É o que ocorre no presente caso, como visto acima, concluindo-se, 

portanto, que o autor faz jus não só à remuneração respectiva pelo 

trabalho prestado, mas também ao FGTS, sob pena de enriquecimento sem 

causa do ente público, pois a nulidade dos contratos de trabalho, nesses 

casos, conduz ao entendimento de ocorrência de culpa recíproca por 

parte do contratante e do contratado, assegurando ao trabalhador, por 

outro lado, o direito não só à percepção salarial, mas ao levantamento do 

depósito referente ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, 

conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal: “Recurso 

extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento 

do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É 

constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o 

depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de 

trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo 

por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que 

mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade 

da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da 

Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do 

FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF - RE 596478 / 

RR - RORAIMA – Tribunal Pleno – rel. Min. Ellen Gracie – rel. para acórdão 

Min. Dias Toffoli – j. 13.6.2012 – Dje 1.3.2013 - destaquei). Outro julgado 

do STF, decorrente do entendimento adotado a partir da decisão 

visualizada acima: “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. DIREITO DO 

TRABALHADOR AO DEPÓSITO DO FGTS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA 

COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NO RE 596.478 RG. 

NULIDADE DO CONTRATO. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL E DAS 

CLÁUSULAS DA AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 280 E 454/STF. 

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - ARE 

736523 AgR / MS – 2ª Turma – rel. Min. Teori Zavascki – j. 22.4.2014 – DJe 

7.5.2014) Oportuna é a transcrição do entendimento adotado pelo Superior 

Tribunal de Justiça a partir da posição do STF acerca do direito do 

trabalhador não concursado, que, por isso, teve seu contrato declarado 

nulo, de sacar o depósito concernente ao FGTS, com destaque, pela 

semelhança com o caso em apreço, para a reprodução do trecho do voto 

proferido no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 

393.829-MS: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM CONCURSO 

PÚBLICO. DEPÓSITO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE. PRETENSÃO DE 

PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL PARA 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. (…) 5. O STJ firmou, 

sob o rito do art. 543-C do CPC, entendimento no sentido de que a 

declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de 

cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, 

equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando para o trabalhador 

o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta 

vinculada ao FGTS (REsp 1.110.848/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira 

Seção, DJe 3.8.2009 - destaquei). 6. Por expressa previsão legal, é devido 

o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário (art. 19-A da Lei 

8.036/90, incluído pela MP 2.164-41/2001). (...) Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no REsp 1440935 / MG – 2ª Turma – rel. 

Min. Humberto Martins – j. 3.6 2014 – Dje 12.6.2014 - destaquei). Na 

mesma linha de entendimento tem pautado a jurisprudência 

mato-grossense: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 

COBRANÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO 

AO ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 

APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI Nº 8.036/90 – ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO DO STJ e STF – JULGAMENTO EXTRA PETITA – 

OCORRÊNCIA – DECOTAMENTO DO ATO SENTENCIAL – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O contrato temporário de trabalho, firmado 

com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente 

inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via 

concurso (CF, art. 37, II, e § 2º). A nulidade do contrato temporário de 

trabalho com a Administração Pública gera o direito ao levantamento do 

depósito de FGTS (Lei nº 8.036/90, art. 19-A). (...)REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – FGTS – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA – RENOVAÇÕES 

SUCESSIVAS DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO 

ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 
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ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO CONFORME O ART. 20, §3º E §4º DO CPC – 

CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL – ISENÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. O contrato temporário de trabalho, firmado com a 

Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de 

nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CF, art. 

37, II, e § 2º). (...) (Apelação / Remessa Necessária 59202/2015, Des. 

Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.6.2016, p. 

DJe 13.6.2016). Nenhuma é a dúvida, como se observa, de que, em casos 

assim, os contratados passam a ser tidos como integrantes da categoria 

dos servidores públicos, sendo a sua contratação regida não pelas 

normas trabalhistas previstas na CLT, mas sim pelas de natureza pública, 

cabendo-lhes, portanto, uma vez declarados nulos os contrato, como 

afirmado mais recentemente pelo STF, exclusivamente direito ao salário 

pelo período trabalhado e ao FGTS. Como se vê, o STF, em julgamento sob 

o rito de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que o 

contratado possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS 

durante todo o período laborado junto a Administração Pública, segundo se 

infere do seguinte aresto: “ADMINISTRATIVO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO 

DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 

658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). 

DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS 

SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO 

ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS 

EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo 

determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional 

interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 

37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos 

em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do 

art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso 

extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da 

repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a 

matéria. (RE 765320 RG, Relator: Min. Teori Zavascki, julgado em 

15.9.2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203 

Divulg. 22.9.2016, Public. 23.9.2016 – destaquei e sublinhei). Importa 

destacar também que o Recurso Especial nº 596.478/RR, igualmente 

submetido à Repercussão Geral, superou a discussão acerca da 

inconstitucionalidade do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, e admitiu o 

pagamento da verba: “ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO SEM CONCURSO 

PÚBLICO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ART. 

19-A DA LEI 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL.” Assim, o de cujus não faz jus ao recebimento 

das demais verbas rescisórias, de acordo com o posicionamento do STF e 

com as mais recentes decisões tomadas pela Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a 

exemplo do julgado a seguir transcrito: “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 

2º DA CF – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO 

ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – AFASTAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ÍNDICES 

DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO 

(RE) 870847, TEMA 810 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F 

DA LEI 9.494/97, PARA A APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS 

DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – DESDE A DATA 

FIXADA NA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS 

– APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. (...).” (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 

156286/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, j. 27.11.2017, DJE 6.12.2017). Como se vê, possuindo o 

contratado direito apenas ao salário e à percepção do FGTS durante todo 

o período laborado, impõe-se o não acolhimento do pedido em relação às 

verbas de férias, 1/3 salário e adicional de insalubridade. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos do Espólio de Miro 

Maio da Silva, Sra. Maria Nete Campos Silva na Ação de 

Cobrança/Reclamação Trabalhista proposta em face do Município de 

Várzea Grande, apenas para declarar o direito do de cujus ao 

recolhimento do FGTS referente aos cinco anos que antecedem à 

propositura da ação, declarando, assim, extinto o feito com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os juros de mora deverão ser 

aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a 

vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir 

da citação. A correção monetária, por sua vez, em razão do julgamento do 

RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do 

artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a ela, determinando a 

incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença, os valores 

deverão ser atualizados pelo referido índice. Tendo a autora decaído de 

parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, 

caput, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” 

entre os litigantes “as despesas”. Por outro lado, de acordo com o 

estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do 

pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, 

não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, 

condeno apenas a parte autora a pagar metade das custas e despesas 

processuais e ambas as partes ao pagamento dos honorários 

advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, 

nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC. Suspendo, porém, a cobrança 

pelo período de 5 anos em relação à parte autora por ser beneficiária da 

gratuidade de justiça (art. 98, do CPC). Processo sujeito ao reexame 

necessário (Súmula 490 STJ). Havendo interposição de recurso e 

apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. 

R. I. C. [1] DE MELLO, Celso Antonio Bandeira - Curso de Direito 

Administrativo – Malheiros Editores, 28ª edição, SP, 2010, p. 285.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000165-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. HELENO SILVA SOUZA, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com “Ação Declaratória Cumulada com Cobrança” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, pessoa jurídica de direito público 

também qualificado nos autos, objetivando o seu enquadramento na 

função de agente de segurança e manutenção – nível elementar classe E, 

carga horária 40h, conforme prevê a Lei n. 3.507/2010. Relata ter laborado 

para a administração publica no período de 30 de julho de 2002 a 

30.11.2017, e pleiteado o seu enquadramento administrativo para a classe 

C em 2011, juntando certificado de curso de ensino médio, obtendo a 

promoção para a classe B, nível 3, conforme Portaria 720/2012, a partir de 

1.8.2012, esclarecendo, porém, que o termo inicial do benefício deveria ter 

sido a partir do requerimento (24.4.2011), de modo que faz jus às 

diferenças salariais desse período. Conta que em 13.3.2015 requereu o 

seu reenquadramento, juntado comprovação de curso profissionalizante 

mais 238 horas de cursos e curso superior, o que lhe garantia o direito de 

ser elevado para a classe C, D e E, o que não foi reconhecido pelo réu até 

o momento de sua exoneração. Por tais motivos, pede a procedência do 

pedido, a fim de que o réu seja condenado à restituição das diferenças 

salariais do enquadramento de maio de 2011 a agosto de 2012, a realizar 

o seu enquadramento na classe E, nível 6 para fins de recebimento das 

diferenças salariais de 12 de março de 2015 a 30 de novembro de 2017, 

tudo acrescido de juros e correção monetária. Junta diversos 

documentos. Em contestação, o réu alega que o autor só concluiu curso 
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profissionalizante em 13.3.2015, de modo que só a partir de então passou 

a ter direito de ocupar a classe C, e somente em 13.3.2017 a classe D, de 

modo que o seu direito à classe E só seria alcançado em 13.3.2019. Por 

essa razão, pede a improcedência do pleito. É o relatório. Decido. O 

processo comporta o julgamento antecipado do mérito, uma vez que a 

matéria em questão versa apenas sobre direito, permitindo, assim, a 

decisão definitiva, sem a necessidade de maior dilação probatória, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, antes de 

adentrar o mérito, impõe-se assinalar que parte das verbas pretendidas 

pelo autor foram alcançadas pela prescrição, conforme se demonstrará a 

seguir, cabendo assinalar que, de acordo com o art. 7º, XXIX, da 

Constituição Federal: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 

além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, 

quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo 

prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o 

limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;” (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) Inobstante a regra 

constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na doutrina e 

na jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ação 

promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, 

não só as regras previstas no Código Civil, mas também as contidas no 

Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. 

Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas 

da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato 

do que se originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra 

também às autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, 

abaixo reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que 

regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das 

autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos 

mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude 

de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e 

ação contra os mesmos.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto 

Municipal 56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do 

disposto neste Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a 

prescrição quinquenal, contada a partir do vencimento do período 

aquisitivo, tanto para o gozo, como para os efeitos financeiros 

decorrente." No caso dos autos em que se está diante de créditos de 

prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Com efeito, 

examinando-se a pretensão externada na inicial em harmonia com todo o 

entendimento aqui exposto acerca da prescrição quinquenal, conclui-se 

que as diferenças salariais de 24 de abril de 2011 a 1.8.2012 foram 

alcançadas pela prescrição, uma vez que a ação foi proposta em 

12.1.2018 e, apesar de o autor ter formulado requerimento administrativo 

em 29.4.2011, interrompendo, assim, o prazo prescricional, verifica-se que 

o pedido foi atendido em 1º de agosto de 2012, retomando, assim, o curso 

do prazo, que se exauriu em 1.8.2017. Quanto ao mérito, segundo se 

infere do relatório supra, a pretensão do autor é o recebimento das 

diferenças salariais do enquadramento referente ao período de maio de 

2011 a agosto de 2012, bem como o seu enquadramento na classe E, nível 

6, do cargo de agente de segurança e manutenção – nível elementar, com 

o consequente pagamentos das diferenças salariais, pois, segundo alega, 

preencheu os requisitos necessários à promoção almejada. O 

enquadramento pretendido pelo autor está previsto na Lei Municipal n. 

3.507/2010, mais especificamente em seus arts. 32, 34 e 35, que 

estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas 

classes, conforme se infere a seguir: “Art. 32. Promoção horizontal é a 

passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, 

dentro da mesma tabela, observando-se: I – os interstícios de 3 anos para 

a Classe B e de dois anos para as classes subsequentes; II – a 

participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que 

ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe 

imediatamente superior; § 1º. O servidor deverá encaminhar durante o 

interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos 

respectivos cursos, juntamente com os originais, à Comissão Permanente 

de Avaliação Funcional para reconhecimento e instrução do processo de 

promoção. § 2º. Do indeferimento dos títulos caberá pedido de 

reconsideração para a Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no 

prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do servidor. Art. 34. São 

pré-requisitos para elevação de classe, observado o disposto no art. 28 

desta Lei Complementar: (...) III – cargos de Ensino Elementar em extinção, 

com enquadramento inicial na Classe A: a) Classe B, requisito da Classe A 

acrescido de ensino médio; b) Classe C, requisito da Classe B acrescido 

de curso profissionalizante; c) Classe D, requisito da Classe C acrescido 

de 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento; d) Classe E, 

requisito da Classe D acrescido de nível superior.” destaquei Como se vê, 

para a elevação nas classes da carreira de cargo de Ensino Elementar, 

como é o caso do autor, faz-se necessário o cumprimento do interstício de 

3 (três) anos, seguido de 2 (dois), além de curso profissionalizante, 

somatória de 200 horas de curso de aperfeiçoamento na área de atuação 

e nível superior, não excluindo a “avaliação de desempenho” prevista, 

ainda, no art. 37 da referida lei. Segundo se infere dos documentos 

contidos na inicial, restou devidamente demonstrado o cumprimento do 

requisito tempo para a promoção nas classes, já que o autor ingressou no 

trabalho público em 30.6.2004 para exercer o cargo de “agente de 

segurança e manutenção” e já contava com mais de 13 (treze) anos de 

serviço quando de sua exoneração ocorrida em 30.10.2017 (Id. 

11330719). Quanto à avaliação de desempenho, em que pese não ter 

restado comprovado nos autos que o autor foi submetido às aludidas 

avaliações, o § 3º, do art. 37, da Lei 3.507/2010, estabelece que “se 

acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da avaliação 

de desempenho ao servidor, esta será com considerada satisfatória no 

período. Assim, não tendo o réu realizado o processo de avaliação do 

servidor, aplica-se o disposto no referido dispositivo, especialmente 

porque o réu sequer questionou a questão quando da apresentação da 

contestação. Desse modo, resta verificar se o autor permaneceu por 

tempo suficiente em cada classe, bem como se possui cursos e formação 

suficientes ao enquadramento e diferenças salariais almejados. De acordo 

com os certificados carreados aos autos pelo autor, este concluiu o 

ensino médio em 10.5.2002 (Id. 11329966); curso profissionalizante 

“Profissional da Saúde Completo” em 20.5.2014 (Id. 11329855) e ensino 

Superior em Educação Física em 10.3.2010 (Id. 11329966), além de 

possuir mais de 200 horas de cursos (Id. 11329920), ou seja, no momento 

de sua exoneração, em 30.10.2017, ele já havia preenchido todos o 

requisitos para ocupar a classe E. Quando ao termo inicial do 

enquadramento, levando-se em conta que o autor foi enquadrado na 

classe B em 1º de agosto de 2012, ele deverá ser elevado para a classe 

C a partir de 1.9.2014 e para a classe E a partir de 1.9.2016, nos termos 

do art. 32, I, da Lei n. 3.507/2010. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado na “Ação Declaratória Cumulada com 

Cobrança” proposta por Heleno Silva Souza em face do Município de 

Várzea Grande, condenando este a realizar o enquadramento do servidor 

na classe a partir de 1.9.2014 e na classe E a partir de 1.9.2016, no cargo 

de agente de segurança e manutenção – nível elementar 40h, bem como 

ao pagamento das diferenças salariais correspondentes até a data da 

exoneração (31.10.2017), com os coeficientes específicos de promoção a 

que fazia jus a partir do momento em que deveria ter sido promovido, nos 

moldes da Lei n. 3.507/2010, declarando, por sentença, extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os juros de 

mora deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por 

cento) ao ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado 

o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, a partir da citação. A correção monetária, por sua vez, deverá 

ser calculada sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada 

do período, a ela não se aplicando, portanto, a taxa referencial (TR), em 

virtude da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, no RE 870947, 

tema 810, de 20.9.2017 (Ata nº 27, de 20.9.2017. DJE nº 216, divulgado 
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em 22.9.2017). Tendo a autora decaído de parte considerável do pedido, 

cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que 

“serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. 

Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual 

n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, 

II, do CPC. Suspendo, porém, a cobrança pelo período de 5 anos em 

relação à parte autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 

98, do CPC). Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 STJ). 

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo 

interposição de apelação e apresentadas as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005682-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CARMO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719/B-B (ADVOGADO)

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, BENEDITA CARMO DA SILVA, qualificada nos autos em epígrafe, 

propôs “Ação de Cobrança/Reclamação Trabalhista” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, pessoa jurídica de direito público, 

igualmente qualificado, porque, segundo alega, foi contratado pelo réu em 

2.1.2013 para exercer a função temporária de gari, na qual permanece até 

os dias de hoje. Conta que seu último salário foi de R$ 1.070,00 (um mil e 

setenta reais) e remuneração média de R$ 1.337,50 (um mil, trezentos e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos), que deverá ser considerado 

para cálculo das demais verbas, salientando que durante todo o período 

laborado o réu nunca lhe pagou as parcelas salariais referentes ao FGTS, 

bem como as férias e o terço constitucional de 2013/2014 a 2016/2017 e o 

adicional de insalubridade em 40% (quarenta por cento), enfatizando que 

a prescrição das verbas fundiárias é de 30 anos. Requer, assim, o 

processamento da ação para, ao final, obter o reconhecimento da 

unicidade contratual desde 2.1.2013, com a condenação do réu ao 

pagamento das referidas verbas, inclusive com acréscimo de multa de 

40% sobre o FGTS, tudo acrescido de juros e correção monetária. A inicial 

veio instruída com diversos documentos. Em contestação, o réu diz que o 

contrato de trabalho firmado com a autora é de natureza administrativa e, 

portanto, não há se falar em verbas fundiárias, especialmente quando 

ocorrem várias interrupções do contrato e refuta a pretensão quanto ao 

pagamento de férias em dobro, esclarecendo que o contrato ainda ativo, 

de modo que o período de 2015/2016 e 2016/2017 deve ser afastado. 

Quanto ao adicional de insalubridade, afirma que, em razão da redução 

dos agentes causadores, o benefício foi reduzido para 20%, pugnando 

pela total improcedência do pleito. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil, por não depender a causa de maior dilação 

probatória. Conforme noticiam os autos, a autora foi contratada 

temporariamente para exercer a função de gari, sem concurso público, em 

2.1.2013 (pág. 33) e permanece na mesma situação até os dias de hoje, 

pleiteando, por isso, as verbas trabalhistas referentes ao adicional de 

insalubridade; férias e 1/3 de férias e FGTS, tidas como não pagas pela 

municipalidade. Assinale-se, pois, que, apesar de não ter sido juntada 

cópia dos aludidos contratos, consta nos autos as “fichas financeiras” da 

servidora, relatando o cargo por ela exercido temporariamente na 

administração pública, bem como os períodos laborados, não restando, 

portanto, dúvida quanto à contratação celebrada entre as partes. Segundo 

prevê o art. 37, II, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou 

emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, sendo que a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público, consoante prescreve o 

inciso IX do mesmo artigo 37 da CF/88. O doutrinador Celso Antônio 

Bandeira de Mello, escrevendo sobre a matéria, nos ensina que: “A 

Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou 

municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação 

temporária para o atendimento de necessidades temporárias de 

excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar 

suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da 

normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, 

demandas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama 

satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime 

normal de concursos). Segundo o referido jurista: “A razão do dispositivo 

constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais 

ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões 

muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a 

criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso 

público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse 

público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma 

necessidade (neste sentido, “necessidade temporária”, por não haver 

tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem 

insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar.[1] Com efeito, não 

basta o caráter precário ou temporário do contrato, impondo-se, para a 

sua validade, nos moldes do art. 37, IX, o “excepcional interesse público” 

da contratação e a sua previsão legal específica (“lei estabelecerá os 

casos”). No caso em tela, como já dito, a autora foi contratada por prazo 

determinado, permanecendo, porém, nessa condição desde 2.1.2013 até 

os dias de hoje. De maneira geral, quando isso ocorre, ou seja, quando a 

contratação ultrapassa o prazo máximo permitido na lei, dando origem a 

vários outros contratos com igual prazo, desvirtua-se em sua finalidade e 

transforma-se em verdadeira admissão do contratado para os serviços 

públicos sem a imprescindível realização de concurso público, 

violando-se, assim, de maneira flagrante, a norma constitucional prevista 

no art. 37, II, gerando, pois, contratos nulos, nos termos do art. 166, IV, c/c 

art. 168, parágrafo único, do Código Civil. É o que ocorre no presente 

caso, como visto acima, concluindo-se, portanto, que o autor faz jus não 

só à remuneração respectiva pelo trabalho prestado, mas também ao 

FGTS, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público, pois a 

nulidade dos contratos de trabalho, nesses casos, conduz ao 

entendimento de ocorrência de culpa recíproca por parte do contratante e 

do contratado, assegurando ao trabalhador, por outro lado, o direito não 

só à percepção salarial, mas ao levantamento do depósito referente ao 

FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, conforme entendimento do 

Supremo Tribunal Federal: “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. 

Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 

8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 

8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a 

Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia 

aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao 

salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do 

empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido 

ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário 

ao qual se nega provimento. (STF - RE 596478 / RR - RORAIMA – Tribunal 

Pleno – rel. Min. Ellen Gracie – rel. para acórdão Min. Dias Toffoli – j. 

13.6.2012 – Dje 1.3.2013 - destaquei). Outro julgado do STF, decorrente 

do entendimento adotado a partir da decisão visualizada acima: 

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO NULO. 

AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. DIREITO DO 

TRABALHADOR AO DEPÓSITO DO FGTS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA 

COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NO RE 596.478 RG. 

NULIDADE DO CONTRATO. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL E DAS 

CLÁUSULAS DA AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 280 E 454/STF. 

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - ARE 

736523 AgR / MS – 2ª Turma – rel. Min. Teori Zavascki – j. 22.4.2014 – DJe 

7.5.2014) Oportuna é a transcrição do entendimento adotado pelo Superior 

Tribunal de Justiça a partir da posição do STF acerca do direito do 

trabalhador não concursado, que, por isso, teve seu contrato declarado 

nulo, de sacar o depósito concernente ao FGTS, com destaque, pela 

semelhança com o caso em apreço, para a reprodução do trecho do voto 

proferido no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 

393.829-MS: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM CONCURSO 
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PÚBLICO. DEPÓSITO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE. PRETENSÃO DE 

PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL PARA 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. (…) 5. O STJ firmou, 

sob o rito do art. 543-C do CPC, entendimento no sentido de que a 

declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de 

cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, 

equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando para o trabalhador 

o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta 

vinculada ao FGTS (REsp 1.110.848/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira 

Seção, DJe 3.8.2009 - destaquei). 6. Por expressa previsão legal, é devido 

o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário (art. 19-A da Lei 

8.036/90, incluído pela MP 2.164-41/2001). (...) Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no REsp 1440935 / MG – 2ª Turma – rel. 

Min. Humberto Martins – j. 3.6 2014 – Dje 12.6.2014 - destaquei). Na 

mesma linha de entendimento tem pautado a jurisprudência 

mato-grossense: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 

COBRANÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO 

AO ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 

APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI Nº 8.036/90 – ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO DO STJ e STF – JULGAMENTO EXTRA PETITA – 

OCORRÊNCIA – DECOTAMENTO DO ATO SENTENCIAL – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O contrato temporário de trabalho, firmado 

com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente 

inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via 

concurso (CF, art. 37, II, e § 2º). A nulidade do contrato temporário de 

trabalho com a Administração Pública gera o direito ao levantamento do 

depósito de FGTS (Lei nº 8.036/90, art. 19-A). (...)REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – FGTS – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA – RENOVAÇÕES 

SUCESSIVAS DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO 

ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO CONFORME O ART. 20, §3º E §4º DO CPC – 

CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL – ISENÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. O contrato temporário de trabalho, firmado com a 

Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de 

nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CF, art. 

37, II, e § 2º). (...) (Apelação / Remessa Necessária 59202/2015, Des. 

Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.6.2016, p. 

DJe 13.6.2016). Nenhuma é a dúvida, como se observa, de que, em casos 

assim, os contratados passam a ser tidos como integrantes da categoria 

dos servidores públicos, sendo a sua contratação regida não pelas 

normas trabalhistas previstas na CLT, mas sim pelas de natureza pública, 

cabendo-lhes, portanto, uma vez declarados nulos os contrato, como 

afirmado mais recentemente pelo STF, exclusivamente direito ao salário 

pelo período trabalhado e ao FGTS. Como se vê, o STF, em julgamento sob 

o rito de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que o 

contratado possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS 

durante todo o período laborado junto a Administração Pública, segundo se 

infere do seguinte aresto: “ADMINISTRATIVO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO 

DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 

658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). 

DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS 

SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO 

ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS 

EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo 

determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional 

interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 

37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos 

em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do 

art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso 

extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da 

repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a 

matéria. (RE 765320 RG, Relator: Min. Teori Zavascki, julgado em 

15.9.2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203 

Divulg. 22.9.2016, Public. 23.9.2016 – destaquei e sublinhei). Importa 

destacar também que o Recurso Especial nº 596.478/RR, igualmente 

submetido à Repercussão Geral, superou a discussão acerca da 

inconstitucionalidade do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, e admitiu o 

pagamento da verba: “ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO SEM CONCURSO 

PÚBLICO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ART. 

19-A DA LEI 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL.” Assim, a autora não faz jus ao recebimento das 

demais verbas rescisórias, de acordo com o posicionamento do STF e 

com as decisões tomadas pela Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a exemplo do 

julgado a seguir transcrito: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - 

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - 

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS 

– NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO 

SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI 

N. 8.036/90 – AFASTAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ÍNDICES DE JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO (RE) 

870847, TEMA 810 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA 

LEI 9.494/97, PARA A APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS 

DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – DESDE A DATA 

FIXADA NA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS 

– APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. (...).” (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 

156286/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, j. 27.11.2017, DJE 6.12.2017). Como se vê, possuindo a 

contratada direito apenas ao salário e à percepção do FGTS durante todo 

o período laborado, impõe-se o não acolhimento do pedido em relação às 

verbas de férias, 1/3 de férias e adicional de insalubridade. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedido de Benedita Carmo da 

Silva na Ação de Cobrança/Reclamação Trabalhista proposta em face do 

Município de Várzea Grande, apenas para declarar o seu direito ao 

recolhimento do FGTS referente aos cinco anos que antecedem à 

propositura da ação, declarando, assim, extinto o feito com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os juros de mora deverão ser 

aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a 

vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir 

da citação. A correção monetária, por sua vez, em razão do julgamento do 

RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do 

artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a ela, determinando a 

incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença, os valores 

deverão ser atualizados pelo referido índice. Tendo a autora decaído de 

parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, 

caput, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” 

entre os litigantes “as despesas”. Por outro lado, de acordo com o 

estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do 

pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, 

não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, 

condeno apenas a parte autora a pagar metade das custas e despesas 

processuais e ambas as partes ao pagamento dos honorários 

advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, 

nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC. Suspendo, porém, a cobrança 

pelo período de 5 anos em relação à parte autora por ser beneficiária da 

gratuidade de justiça (art. 98, do CPC). Processo sujeito ao reexame 

necessário (Súmula 490 STJ). Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. P. R. I. C. [1] DE MELLO, Celso Antonio Bandeira - 
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Curso de Direito Administrativo – Malheiros Editores, 28ª edição, SP, 2010, 

p. 285.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005682-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CARMO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719/B-B (ADVOGADO)

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, BENEDITA CARMO DA SILVA, qualificada nos autos em epígrafe, 

propôs “Ação de Cobrança/Reclamação Trabalhista” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, pessoa jurídica de direito público, 

igualmente qualificado, porque, segundo alega, foi contratado pelo réu em 

2.1.2013 para exercer a função temporária de gari, na qual permanece até 

os dias de hoje. Conta que seu último salário foi de R$ 1.070,00 (um mil e 

setenta reais) e remuneração média de R$ 1.337,50 (um mil, trezentos e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos), que deverá ser considerado 

para cálculo das demais verbas, salientando que durante todo o período 

laborado o réu nunca lhe pagou as parcelas salariais referentes ao FGTS, 

bem como as férias e o terço constitucional de 2013/2014 a 2016/2017 e o 

adicional de insalubridade em 40% (quarenta por cento), enfatizando que 

a prescrição das verbas fundiárias é de 30 anos. Requer, assim, o 

processamento da ação para, ao final, obter o reconhecimento da 

unicidade contratual desde 2.1.2013, com a condenação do réu ao 

pagamento das referidas verbas, inclusive com acréscimo de multa de 

40% sobre o FGTS, tudo acrescido de juros e correção monetária. A inicial 

veio instruída com diversos documentos. Em contestação, o réu diz que o 

contrato de trabalho firmado com a autora é de natureza administrativa e, 

portanto, não há se falar em verbas fundiárias, especialmente quando 

ocorrem várias interrupções do contrato e refuta a pretensão quanto ao 

pagamento de férias em dobro, esclarecendo que o contrato ainda ativo, 

de modo que o período de 2015/2016 e 2016/2017 deve ser afastado. 

Quanto ao adicional de insalubridade, afirma que, em razão da redução 

dos agentes causadores, o benefício foi reduzido para 20%, pugnando 

pela total improcedência do pleito. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil, por não depender a causa de maior dilação 

probatória. Conforme noticiam os autos, a autora foi contratada 

temporariamente para exercer a função de gari, sem concurso público, em 

2.1.2013 (pág. 33) e permanece na mesma situação até os dias de hoje, 

pleiteando, por isso, as verbas trabalhistas referentes ao adicional de 

insalubridade; férias e 1/3 de férias e FGTS, tidas como não pagas pela 

municipalidade. Assinale-se, pois, que, apesar de não ter sido juntada 

cópia dos aludidos contratos, consta nos autos as “fichas financeiras” da 

servidora, relatando o cargo por ela exercido temporariamente na 

administração pública, bem como os períodos laborados, não restando, 

portanto, dúvida quanto à contratação celebrada entre as partes. Segundo 

prevê o art. 37, II, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou 

emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, sendo que a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público, consoante prescreve o 

inciso IX do mesmo artigo 37 da CF/88. O doutrinador Celso Antônio 

Bandeira de Mello, escrevendo sobre a matéria, nos ensina que: “A 

Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou 

municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação 

temporária para o atendimento de necessidades temporárias de 

excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar 

suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da 

normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, 

demandas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama 

satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime 

normal de concursos). Segundo o referido jurista: “A razão do dispositivo 

constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais 

ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões 

muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a 

criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso 

público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse 

público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma 

necessidade (neste sentido, “necessidade temporária”, por não haver 

tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem 

insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar.[1] Com efeito, não 

basta o caráter precário ou temporário do contrato, impondo-se, para a 

sua validade, nos moldes do art. 37, IX, o “excepcional interesse público” 

da contratação e a sua previsão legal específica (“lei estabelecerá os 

casos”). No caso em tela, como já dito, a autora foi contratada por prazo 

determinado, permanecendo, porém, nessa condição desde 2.1.2013 até 

os dias de hoje. De maneira geral, quando isso ocorre, ou seja, quando a 

contratação ultrapassa o prazo máximo permitido na lei, dando origem a 

vários outros contratos com igual prazo, desvirtua-se em sua finalidade e 

transforma-se em verdadeira admissão do contratado para os serviços 

públicos sem a imprescindível realização de concurso público, 

violando-se, assim, de maneira flagrante, a norma constitucional prevista 

no art. 37, II, gerando, pois, contratos nulos, nos termos do art. 166, IV, c/c 

art. 168, parágrafo único, do Código Civil. É o que ocorre no presente 

caso, como visto acima, concluindo-se, portanto, que o autor faz jus não 

só à remuneração respectiva pelo trabalho prestado, mas também ao 

FGTS, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público, pois a 

nulidade dos contratos de trabalho, nesses casos, conduz ao 

entendimento de ocorrência de culpa recíproca por parte do contratante e 

do contratado, assegurando ao trabalhador, por outro lado, o direito não 

só à percepção salarial, mas ao levantamento do depósito referente ao 

FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, conforme entendimento do 

Supremo Tribunal Federal: “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. 

Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 

8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 

8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a 

Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia 

aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao 

salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do 

empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido 

ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário 

ao qual se nega provimento. (STF - RE 596478 / RR - RORAIMA – Tribunal 

Pleno – rel. Min. Ellen Gracie – rel. para acórdão Min. Dias Toffoli – j. 

13.6.2012 – Dje 1.3.2013 - destaquei). Outro julgado do STF, decorrente 

do entendimento adotado a partir da decisão visualizada acima: 

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO NULO. 

AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. DIREITO DO 

TRABALHADOR AO DEPÓSITO DO FGTS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA 

COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NO RE 596.478 RG. 

NULIDADE DO CONTRATO. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL E DAS 

CLÁUSULAS DA AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 280 E 454/STF. 

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - ARE 

736523 AgR / MS – 2ª Turma – rel. Min. Teori Zavascki – j. 22.4.2014 – DJe 

7.5.2014) Oportuna é a transcrição do entendimento adotado pelo Superior 

Tribunal de Justiça a partir da posição do STF acerca do direito do 

trabalhador não concursado, que, por isso, teve seu contrato declarado 

nulo, de sacar o depósito concernente ao FGTS, com destaque, pela 

semelhança com o caso em apreço, para a reprodução do trecho do voto 

proferido no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 

393.829-MS: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM CONCURSO 

PÚBLICO. DEPÓSITO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE. PRETENSÃO DE 

PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL PARA 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. (…) 5. O STJ firmou, 

sob o rito do art. 543-C do CPC, entendimento no sentido de que a 

declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de 

cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, 

equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando para o trabalhador 

o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta 

vinculada ao FGTS (REsp 1.110.848/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira 

Seção, DJe 3.8.2009 - destaquei). 6. Por expressa previsão legal, é devido 

o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário (art. 19-A da Lei 

8.036/90, incluído pela MP 2.164-41/2001). (...) Embargos de declaração 
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rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no REsp 1440935 / MG – 2ª Turma – rel. 

Min. Humberto Martins – j. 3.6 2014 – Dje 12.6.2014 - destaquei). Na 

mesma linha de entendimento tem pautado a jurisprudência 

mato-grossense: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 

COBRANÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO 

AO ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 

APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI Nº 8.036/90 – ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO DO STJ e STF – JULGAMENTO EXTRA PETITA – 

OCORRÊNCIA – DECOTAMENTO DO ATO SENTENCIAL – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O contrato temporário de trabalho, firmado 

com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente 

inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via 

concurso (CF, art. 37, II, e § 2º). A nulidade do contrato temporário de 

trabalho com a Administração Pública gera o direito ao levantamento do 

depósito de FGTS (Lei nº 8.036/90, art. 19-A). (...)REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – FGTS – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA – RENOVAÇÕES 

SUCESSIVAS DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO 

ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO CONFORME O ART. 20, §3º E §4º DO CPC – 

CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL – ISENÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. O contrato temporário de trabalho, firmado com a 

Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de 

nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CF, art. 

37, II, e § 2º). (...) (Apelação / Remessa Necessária 59202/2015, Des. 

Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.6.2016, p. 

DJe 13.6.2016). Nenhuma é a dúvida, como se observa, de que, em casos 

assim, os contratados passam a ser tidos como integrantes da categoria 

dos servidores públicos, sendo a sua contratação regida não pelas 

normas trabalhistas previstas na CLT, mas sim pelas de natureza pública, 

cabendo-lhes, portanto, uma vez declarados nulos os contrato, como 

afirmado mais recentemente pelo STF, exclusivamente direito ao salário 

pelo período trabalhado e ao FGTS. Como se vê, o STF, em julgamento sob 

o rito de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que o 

contratado possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS 

durante todo o período laborado junto a Administração Pública, segundo se 

infere do seguinte aresto: “ADMINISTRATIVO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO 

DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 

658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). 

DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS 

SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO 

ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS 

EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo 

determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional 

interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 

37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos 

em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do 

art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso 

extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da 

repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a 

matéria. (RE 765320 RG, Relator: Min. Teori Zavascki, julgado em 

15.9.2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203 

Divulg. 22.9.2016, Public. 23.9.2016 – destaquei e sublinhei). Importa 

destacar também que o Recurso Especial nº 596.478/RR, igualmente 

submetido à Repercussão Geral, superou a discussão acerca da 

inconstitucionalidade do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, e admitiu o 

pagamento da verba: “ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO SEM CONCURSO 

PÚBLICO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ART. 

19-A DA LEI 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL.” Assim, a autora não faz jus ao recebimento das 

demais verbas rescisórias, de acordo com o posicionamento do STF e 

com as decisões tomadas pela Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a exemplo do 

julgado a seguir transcrito: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - 

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - 

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS 

– NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO 

SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI 

N. 8.036/90 – AFASTAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ÍNDICES DE JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO (RE) 

870847, TEMA 810 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA 

LEI 9.494/97, PARA A APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS 

DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – DESDE A DATA 

FIXADA NA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS 

– APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. (...).” (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 

156286/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, j. 27.11.2017, DJE 6.12.2017). Como se vê, possuindo a 

contratada direito apenas ao salário e à percepção do FGTS durante todo 

o período laborado, impõe-se o não acolhimento do pedido em relação às 

verbas de férias, 1/3 de férias e adicional de insalubridade. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedido de Benedita Carmo da 

Silva na Ação de Cobrança/Reclamação Trabalhista proposta em face do 

Município de Várzea Grande, apenas para declarar o seu direito ao 

recolhimento do FGTS referente aos cinco anos que antecedem à 

propositura da ação, declarando, assim, extinto o feito com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os juros de mora deverão ser 

aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a 

vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir 

da citação. A correção monetária, por sua vez, em razão do julgamento do 

RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do 

artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a ela, determinando a 

incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença, os valores 

deverão ser atualizados pelo referido índice. Tendo a autora decaído de 

parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, 

caput, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” 

entre os litigantes “as despesas”. Por outro lado, de acordo com o 

estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do 

pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, 

não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, 

condeno apenas a parte autora a pagar metade das custas e despesas 

processuais e ambas as partes ao pagamento dos honorários 

advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, 

nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC. Suspendo, porém, a cobrança 

pelo período de 5 anos em relação à parte autora por ser beneficiária da 

gratuidade de justiça (art. 98, do CPC). Processo sujeito ao reexame 

necessário (Súmula 490 STJ). Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. P. R. I. C. [1] DE MELLO, Celso Antonio Bandeira - 

Curso de Direito Administrativo – Malheiros Editores, 28ª edição, SP, 2010, 

p. 285.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002277-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA APARECIDA LEITE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. LUIZA APARECIDA LEITE DA SILVA, devidamente qualificada nos 

autos, ingressou com “Ação Declaratória Cumulada com Cobrança” em 

face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, pessoa jurídica de direito 

público também qualificado nos autos, objetivando o seu enquadramento 
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na função de auxiliar de serviços gerais - classe C, nível 10, carga horária 

30h, conforme prevê a Lei n. 3.507/2010. Relata ter ingressado no serviço 

público em 12 de março de 1990 e pleiteado o seu enquadramento 

administrativo para a classe B em 2011, juntando certificado de conclusão 

do ensino médio, tendo, porém, permanecido na classe A. Alega que em 

2013 requereu novamente o seu enquadramento para a classe C, juntando 

comprovação de que concluiu curso profissionalizante, mas que não 

obteve êxito, já que o pedido ainda não foi apreciado, enfatizando que tem 

sofrido perdas salariais em decorrência disso, uma vez que além receber 

salário em valor inferior ao devido, os aumentos concedidos ao longo dos 

anos foram calculado sobre esse valor. Por tais motivos, pede a 

procedência do pedido, a fim de que o réu seja condenado a pagar-lhe as 

diferenças salariais do primeiro enquadramento (classe B) desde a data 

do requerimento administrativo (25.4.2011), nos termos da Lei 

Complementar n. 3.507/2010, bem como a realizar o seu enquadramento 

na classe C, nível 10, com o pagamento das diferenças salariais 

correspondentes. Junta diversos documentos. Apesar de citado, o réu 

não contestou o pleito (Id. 8281700). É o relatório. Decido. O processo 

comporta o julgamento antecipado do mérito, uma vez que a matéria em 

questão versa apenas sobre direito, permitindo, assim, a decisão 

definitiva, sem a necessidade de maior dilação probatória, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, antes de adentrar o 

mérito, impõe-se assinalar que parte das verbas pleiteadas pela autora, 

caso sejam reconhecidas, forma alcançadas pela prescrição quinquenal, 

conforme se infere do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, que assim 

estabelece: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, quanto 

aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo 

prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o 

limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;” (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) Inobstante a regra 

constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na doutrina e 

na jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ação 

promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, 

não só as regras previstas no Código Civil, mas também as contidas no 

Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. 

Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas 

da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato 

do que se originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra 

também às autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, 

abaixo reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que 

regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das 

autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos 

mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude 

de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e 

ação contra os mesmos.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto 

Municipal 56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do 

disposto neste Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a 

prescrição quinquenal, contada a partir do vencimento do período 

aquisitivo, tanto para o gozo, como para os efeitos financeiros 

decorrente." No caso dos autos em que se está diante de créditos de 

prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Com efeito, 

examinando-se a pretensão externada na inicial em harmonia com todo o 

entendimento aqui exposto acerca da prescrição quinquenal, conclui-se 

que as verbas anteriores a 3.4.2012 estão prescritas, uma vez que a 

ação foi proposta em 3.4.2017. Quanto ao mérito, segundo se infere do 

relatório supra, a pretensão da autora é o seu enquadramento na classe 

C, nível 10, do cargo de auxiliar de serviços gerais, pois, segundo alega, 

preencheu os requisitos necessários à promoção almejada. O 

enquadramento pretendido pela autora está previsto na Lei Municipal n. 

3.507/2010, mais especificamente em seus arts. 32, 34 e 35, que 

estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas 

classes, conforme se infere a seguir: “Art. 32. Promoção horizontal é a 

passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, 

dentro da mesma tabela, observando-se: I – os interstícios de 3 anos para 

a Classe B e de dois anos para as classes subsequentes; II – a 

participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que 

ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe 

imediatamente superior; § 1º. O servidor deverá encaminhar durante o 

interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos 

respectivos cursos, juntamente com os originais, à Comissão Permanente 

de Avaliação Funcional para reconhecimento e instrução do processo de 

promoção. § 2º. Do indeferimento dos títulos caberá pedido de 

reconsideração para a Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no 

prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do servidor. Art. 34. São 

pré-requisitos para elevação de classe, observado o disposto no art. 28 

desta Lei Complementar: (...) III – cargos de Ensino Elementar em extinção, 

com enquadramento inicial na Classe A: a) Classe B, requisito da Classe A 

acrescido de ensino médio; b) Classe C, requisito da Classe B acrescido 

de curso profissionalizante; c) Classe D, requisito da Classe C acrescido 

de 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento; d) Classe E, 

requisito da Classe D acrescido de nível superior.” destaquei Como se vê, 

para a elevação nas classes da carreira de cargo de Ensino Elementar, 

como é o caso da autora (auxiliar de serviços gerais), faz-se necessário 

o cumprimento do interstício de 3 (três) anos, seguido de 2 (dois), além de 

conclusão de ensino médio e de curso profissionalizante, não excluindo a 

“avaliação de desempenho” prevista, ainda, no art. 37 da referida lei. 

Quanto ao tempo de serviço público, cumpre assinalar que, de acordo com 

o histórico funcional da servidora, esta ingressou interinamente no serviço 

público em 12.3.1990 e somente em 4.1.1994 foi admitida por meio de 

concurso público, contando, na data do ajuizamento da ação, com mais de 

23 anos de efetivo exercício, cumprindo, assim, o requisito tempo para a 

promoção nas classes. É de se esclarecer que, de acordo com a 

jurisprudência mato-grossense, somente o período de serviço efetivo na 

administração pública deve ser considerado para efeitos de 

promoção/enquadramento, segundo se infere dos julgados a seguir: O 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso já vem se posicionando nesse sentido, 

segundo atestam os arestos “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

E RECURSO ADESIVO – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE 

OFÍCIO - AÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/C COBRANÇA - Lei 

2.361/2001 - MAGISTÉRIO PÚBLICO - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

PROMOÇÃO POR CLASSES – PROGRESSÃO VERTICAL – 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO – RECURSO DA 

PARTE AUTORA DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 - O 

Supremo Tribunal Federal, repetidas vezes, assentou que, mesmo na 

hipótese de preenchimento dos requisitos do artigo 19 da ADCT, o 

servidor que não é efetivo tem direito tão somente a permanência no 

serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação 

na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou desfrutar 

dos benefícios que sejam privativos dos seus integrantes.” (TJMT - 

Apelação / Remessa Necessária 178799/2015 – Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. em 

10.4.2017, p. no DJE 16.5.2017 - destaquei) “MANDADO DE SEGURANÇA 

– PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDORA DECLARADA ESTÁVEL NO 

SERVIÇO PÚBLICO – ART. 19 ADCT – ALEGADA ISONOMIA ENTRE 

SERVIDORES EFETIVOS – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA. “O 

Supremo Tribunal Federal, repetidas vezes, assentou que, mesmo na 

hipótese de preenchimento dos requisitos do artigo 19 do ADCT, o 

servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de 

permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia 

sem incorporação na carreira, a não ter direito à progressão funcional, ou 

a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.” (STF, 

Segunda Turma, RE 163715/PA, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 

19/12/1996).” (TJMT - MS 98638/2016 – Tribunal Pleno, Rel. Des. Nilza 

Maria Pôssas de Carvalho, j. 24.11.2016, p. DJE 30.11.2016) Quanto à 

avaliação de desempenho, em que pese não ter restado comprovado nos 

autos que a autora foi submetida às aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028529/6/2018 Página 326 de 347



da Lei 3.507/2010, estabelece que “se acaso a Administração Pública não 

proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta 

será com considerada satisfatória no período. Assim, não tendo o réu 

realizado o processo de avalição da servidora, aplica-se o disposto no 

referido dispositivo, especialmente por não ter o réu contestado o pleito, 

momento em que poderia ter apresentado os motivos que ensejaram o não 

cumprimento da legislação municipal. De igual modo, a autora logrou êxito 

na comprovação dos demais requisitos, uma vez que juntou aos autos 

certificado de conclusão do ensino médio ocorrida em 23 de julho de 2012 

(pg. 53-PDF), bem como do curso de “Formação Profissional da Saúde” 

concluído em 2.8.2017 (pg. 8-PDF). Desse modo, somente a partir de 

23.7.2012 é que ela passou a ter direito de progressão para a classe B, e 

a partir de 2.8.2017 para a classe C, o que impede o colhimento do pedido 

quando à referida classe C, uma vez que a ação foi proposta antes de ter, 

a servidora, alcançado esse direito (3.4.2017). Mesmo porque, o pedido 

de enquadramento deverá ser pleiteado primeiramente na esfera 

administrativa. Quanto à elevação nos níveis, tendo a autora ingressado 

efetivamente na administração pública em 4.1.1994 (nível 1), em 4.1.1997 

ela completou 3 anos de serviço (nível 2); em 4.1.2000 mais 3 anos; em 

4.1.2003 mais 3 anos; em 4.1.2006 mais 3 anos; em 4.1.2009 mais 3 anos; 

em 4.1.2012 mais 3 anos; em 4.1.2015 mais 3 anos e, por fim, em 4.1.2018 

ela finalmente completou mais 3 anos e deveria ter sido elevada para o 

nível 9, exatamente no nível em que já se encontra, segundo se infere do 

histórico profissional de fl. 83-PDF. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado na “Ação Declaratória Cumulada com 

Cobrança” proposta por Luiza Aparecida Leite da Silva em face do 

Município de Várzea Grande, condenando este a realizar o 

enquadramento da servidora na classe B, a partir de 23.7.2012, sem 

prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do 

pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de 

promoção a que faz jus a partir do momento em que deveria ter sido 

promovida, nos moldes do art. 32 e seguintes da Lei n. 3.507/2010, com o 

pagamento das diferenças decorrentes vencidas e seus reflexos, 

declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Os juros de mora deverão ser aplicados 

no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a vigência da 

Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. A 

correção monetária, por sua vez, deverá ser calculada sobre o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), que é o índice 

que melhor reflete a inflação acumulada do período, a ela não se 

aplicando, portanto, a taxa referencial (TR), em virtude da declaração de 

inconstitucionalidade pelo STF, no RE 870947, tema 810, de 20.9.2017 (Ata 

nº 27, de 20.9.2017. DJE nº 216, divulgado em 22.9.2017). Considerando 

que o réu decaiu de parte mínima do pedido, cabe aplicar aqui o disposto 

no art. 86, parágrafo único, do CPC, devendo a autora arcar com os 

honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação 

do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, do CPC. Condeno-a, 

ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios. Suspendo, porém, a cobrança pelo período de 5 anos por 

ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, do CPC). Processo 

sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 do STJ). Havendo 

interposição de recurso e apresentadas ou não as contrarrazões dentro 

do prazo legal, à instância superior para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000856-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HAILTON CESAR NASCIMENTO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO DA SILVA (RÉU)

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DE MELO MARTINI OAB - RN8827 (ADVOGADO)

GLAUCO GOMES MADUREIRA OAB - SP188483 (ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000856-65.2017.811.0002 – PJE Ação Declaratória de 

Inexistência de Propriedade de Veículo Automotor c/c Obrigação de Fazer 

Requerente: Hailton Cesar Nascimento Gomes Requeridos: Carlos Eduardo 

da Silva Estado de Mato Grosso e Aymoré, Crédito, Financiamento e 

Investimento S. A. Vistos. HAILTON CESAR NASCIMENTO GOMES, pessoa 

física devidamente qualificada nos autos, propôs “Ação Declaratória de 

Inexistência de Propriedade de Veículo Automotor c/c Obrigação de Fazer” 

em face de CARLOS EDUARDO DA SILVA, pessoa física, do ESTADO DE 

MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, e AYMORÉ, CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A., pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ter sido 

proprietário do veículo marca Volkswagen, modelo Gol Special, 2001, 

placa MVR-1563, RENAVAM 755077016, Chassi 9BWCA05Y71T126905, 

alienado em 2008 ao primeiro requerido pelo valor de R$ 16.000,00 

(dezesseis mil reais) e transferido por tradição na mesma data da venda. 

Alega que o primeiro requerido não providenciou a transferência da 

titularidade de propriedade veicular perante as autoridades competentes, o 

que motivou os lançamentos de IPVA, multas, taxas de licenciamento e 

outras obrigações de natureza tributária e não tributária em nome do 

requerente, vendo-se obrigado, após frustrada tentativa de solução 

amigável, a comunicar o ocorrido à polícia, a fim de se eximir de eventuais 

danos causados com o veículo, o que levou o adquirente a solicitar-lhe a 

segunda via do recibo de compra e venda do veículo ao argumento de ter 

extraviado o recibo anterior com firma reconhecida pelo vendedor, ora 

requerente, que, assim, solicitou a segunda via do CRV e do Recibo de 

Compra e Venda ao Departamento de Trânsito de Mato Grosso. Contudo, o 

primeiro requerido desapareceu com o veículo, impossibilitando a 

realização de vistoria pelo DETRAN para a emissão da segunda via dos 

documentos, tendo, o requerente, sido orientado pelo mencionado órgão a 

protocolizar o requerimento de inserção de restrição administrativa no 

intuito de comunicar a alienação do veículo, o que fez em 17.12.2012, 

ocasião em que constatou no cadastro do veículo no DETRAN 

apontamentos contra seu nome de multas de trânsito, taxas e outros 

tributos vencidos até a competência de 2012, além da alienação fiduciária 

do bem ao terceiro requerido em 7.11.2008 e do lançamento, em 

29.11.2011, do impedimento, via RENAJUD, de transferência de 

propriedade, decorrente de processo judicial (código 243590), 

precisamente de uma ação de busca e apreensão contra o primeiro 

requerido, conforme documento emitido em 7.12.2012. Posteriormente, em 

2.2.2017, ao consultar o Extrato de Lançamento de IPVA no sítio da 

SEFAZ-MT, constatou diversos débitos do referido imposto pertinentes ao 

veículo em questão apontados contra o requerente após a comunicação 

de venda ao DETRAN-MT em 2012. Ampara seus pedidos no art. 19 do 

Código de Processo Civil c/c art. 1.226 do Código Civil e na jurisprudência, 

a fim de obter ordem judicial em sede de liminar e no mérito para que o 

segundo requerido altere a titularidade do bem e exclua o seu nome do rol 

dos maus pagadores, e no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro para 

que a responsabilidade pelo pagamento dos valores imputados ao 

requerente recaiam sobre o primeiro requerido a partir da transferência da 

propriedade do veículo, conforme entendimento jurisprudencial. No 

despacho inaugural houve indeferimento do pedido liminar e ordem de 

citação para comparecimento à audiência de conciliação, o que deu ensejo 

ao pedido de reconsideração da decisão, que fora enfrentado, 

mantendo-se a decisão. O terceiro requerido apresentou contestação, 

alegando, preliminarmente, a inocorrência do preenchimento dos requisitos 

obrigatórios ao deferimento da assistência judiciária gratuita, a sua 

ilegitimidade passiva para responder pela origem do débito ou pela sua 

regularidade. No mérito, sustentando que a falta de anuência do devedor, 

ora requerente, na cessão de crédito havida entre o credor originário do 

bem e a empresa cessionária não invalida a relação jurídica entre cedente 

e cessionário; que não há prova do fato alegado pelo requerente; que não 

tem responsabilidade pelas autuações alusivas ao veículo; que não houve 

danos materiais ou morais. Pugna, ao término, pela improcedência dos 

pedidos. Em seguida, a parte requerente vem aos autos requerer a 

desistência da lide ao argumento de que a ação de busca e apreensão 

movida contra o requerente pelo terceiro requerido foi extinta com 

reconhecimento da prescrição pelo Juízo da Vara Especializada em Direito 

Bancário desta comarca, bem como de que o próprio litisconsorte passivo 

mencionado afirma em sua contestação não ser mais o titular do crédito 

pertinente ao financiamento, de que pleiteou tão somente a alteração da 

titularidade do veículo no cadastro do Departamento Estadual de Trânsito 

e, finalmente, de que não conseguiu localizar o endereço do primeiro 

requerido para a citação. Ouvidos, os requeridos citados não se 
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opuseram à desistência da ação, mas pleitearam a condenação do 

requerente nas despesas processuais e nos honorários advocatícios. É o 

relatório. Decido. Diante da manifesta desistência da ação e da expressa 

concordância dos demandados citados a essa desistência, resulta 

devidamente suprida a exigência prevista no art. 485, § 4º, do Código de 

Processo Civil, permitindo-se, com isso, a homologação da pretensão 

formulada pelo demandante e a subsequente extinção do processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do citado diploma 

processual. Impõe-se a incidência no presente caso do disposto no art. 

90, caput, do Código de Processo Civil, que estabelece a condenação ao 

pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios da 

parte que desistiu do pedido. Contudo, faz-se imprescindível o 

enfrentamento da matéria preliminar de impugnação à concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça, uma vez que a aplicação dos efeitos 

secundários da sentença, consistentes na condenação das despesas e 

dos honorários, exige tal apreciação. Observa-se na argumentação no 

contestante/impugnante que a parte autora não pode ser beneficiária da 

gratuidade da justiça por não ter demonstrado sua hipossuficiência e por 

ter, inclusive, contratado os serviços do profissional da advocacia, 

providência não condizente com a do merecedor do direito previsto no art. 

98 do Código de Processo Civil. Dispõe o art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”, acompanhado pelo art. 98 

do Código de Processo Civil, que estabelece o seguinte: “A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei”. É pacífico o 

entendimento de que para a aplicação da garantia constitucional em 

apreço “basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua 

situação econômica não permite vir a juízo sem prejuízo da sua 

manutenção ou de sua família”, o que se mostra “dentro do espírito da 

Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça 

(CF, art. 5º, XXXV)” (RTJ 163/415). Ora, no caso em exame, o autor 

apresentou com a petição inicial a declaração de pobreza, cumprindo, 

pois, a exigência legal, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova 

que contrarie o teor dessa declaração, impondo-se a prevalência do seu 

conteúdo, especialmente por se reconhecer e se admitir ali as 

consequências decorrentes de uma afirmação falsa de insuficiência 

pessoal de recursos que possam comprometer o declarante e sua família. 

Assim, a simples alegação de que a contratação de advogado particular 

revela descompasso com o direito à gratuidade da justiça não é capaz de 

afastar o direito ao benefício, conforme já se assinalou: “Nada impede a 

parte de obter os benefícios da assistência judiciária e ser representada 

por advogado particular que indique, hipótese em que, havendo a 

celebração de contrato com previsão de pagamento de honorários ad 

exito, estes serão devidos, independentemente da sua situação 

econômica ser modificada pelo resultado final da ação, não se aplicando a 

isenção prevista no art. 3º, V, da Lei 1.060/50, presumindo-se que a esta 

renunciou” (STJ – 3ª Turma – REsp 1.153.163 – rel. Min. Nacy Andrighi – 

26.6.12). Como se vê, é perfeitamente possível que se ajuste o pagamento 

de honorários advocatícios de acordo com eventual sucesso na demanda 

judicial, aspecto que, portanto, não desfaz o teor da declaração de 

pobreza e, consequentemente, da condição de parte beneficiária da 

gratuidade da justiça. Ante o exposto, homologo, por sentença, a fim de 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação 

pleiteada pelo autor e declaro extinto o processo sem resolução do mérito, 

nos moldes do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, condenando o 

autor ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, nos termos do art. 90, caput, da lei adjetiva, 

arbitrando a verba advocatícia em dez por cento sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 3º, I, c/c § 4º, III, e com o art. 98, §§ 2º e 4º, do 

Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade, de 

acordo com o previsto no § 3º, do diploma processual citado. Após o 

trânsito em julgado, baixe-se, anote-se e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 18 de junho de 2018. JONES GATTASS DIAS Juiz de 

Direito
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Autos n. 1000856-65.2017.811.0002 – PJE Ação Declaratória de 

Inexistência de Propriedade de Veículo Automotor c/c Obrigação de Fazer 

Requerente: Hailton Cesar Nascimento Gomes Requeridos: Carlos Eduardo 

da Silva Estado de Mato Grosso e Aymoré, Crédito, Financiamento e 

Investimento S. A. Vistos. HAILTON CESAR NASCIMENTO GOMES, pessoa 

física devidamente qualificada nos autos, propôs “Ação Declaratória de 

Inexistência de Propriedade de Veículo Automotor c/c Obrigação de Fazer” 

em face de CARLOS EDUARDO DA SILVA, pessoa física, do ESTADO DE 

MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, e AYMORÉ, CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A., pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ter sido 

proprietário do veículo marca Volkswagen, modelo Gol Special, 2001, 

placa MVR-1563, RENAVAM 755077016, Chassi 9BWCA05Y71T126905, 

alienado em 2008 ao primeiro requerido pelo valor de R$ 16.000,00 

(dezesseis mil reais) e transferido por tradição na mesma data da venda. 

Alega que o primeiro requerido não providenciou a transferência da 

titularidade de propriedade veicular perante as autoridades competentes, o 

que motivou os lançamentos de IPVA, multas, taxas de licenciamento e 

outras obrigações de natureza tributária e não tributária em nome do 

requerente, vendo-se obrigado, após frustrada tentativa de solução 

amigável, a comunicar o ocorrido à polícia, a fim de se eximir de eventuais 

danos causados com o veículo, o que levou o adquirente a solicitar-lhe a 

segunda via do recibo de compra e venda do veículo ao argumento de ter 

extraviado o recibo anterior com firma reconhecida pelo vendedor, ora 

requerente, que, assim, solicitou a segunda via do CRV e do Recibo de 

Compra e Venda ao Departamento de Trânsito de Mato Grosso. Contudo, o 

primeiro requerido desapareceu com o veículo, impossibilitando a 

realização de vistoria pelo DETRAN para a emissão da segunda via dos 

documentos, tendo, o requerente, sido orientado pelo mencionado órgão a 

protocolizar o requerimento de inserção de restrição administrativa no 

intuito de comunicar a alienação do veículo, o que fez em 17.12.2012, 

ocasião em que constatou no cadastro do veículo no DETRAN 

apontamentos contra seu nome de multas de trânsito, taxas e outros 

tributos vencidos até a competência de 2012, além da alienação fiduciária 

do bem ao terceiro requerido em 7.11.2008 e do lançamento, em 

29.11.2011, do impedimento, via RENAJUD, de transferência de 

propriedade, decorrente de processo judicial (código 243590), 

precisamente de uma ação de busca e apreensão contra o primeiro 

requerido, conforme documento emitido em 7.12.2012. Posteriormente, em 

2.2.2017, ao consultar o Extrato de Lançamento de IPVA no sítio da 

SEFAZ-MT, constatou diversos débitos do referido imposto pertinentes ao 

veículo em questão apontados contra o requerente após a comunicação 

de venda ao DETRAN-MT em 2012. Ampara seus pedidos no art. 19 do 

Código de Processo Civil c/c art. 1.226 do Código Civil e na jurisprudência, 

a fim de obter ordem judicial em sede de liminar e no mérito para que o 

segundo requerido altere a titularidade do bem e exclua o seu nome do rol 

dos maus pagadores, e no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro para 

que a responsabilidade pelo pagamento dos valores imputados ao 

requerente recaiam sobre o primeiro requerido a partir da transferência da 

propriedade do veículo, conforme entendimento jurisprudencial. No 

despacho inaugural houve indeferimento do pedido liminar e ordem de 

citação para comparecimento à audiência de conciliação, o que deu ensejo 

ao pedido de reconsideração da decisão, que fora enfrentado, 

mantendo-se a decisão. O terceiro requerido apresentou contestação, 

alegando, preliminarmente, a inocorrência do preenchimento dos requisitos 

obrigatórios ao deferimento da assistência judiciária gratuita, a sua 

ilegitimidade passiva para responder pela origem do débito ou pela sua 

regularidade. No mérito, sustentando que a falta de anuência do devedor, 

ora requerente, na cessão de crédito havida entre o credor originário do 

bem e a empresa cessionária não invalida a relação jurídica entre cedente 

e cessionário; que não há prova do fato alegado pelo requerente; que não 

tem responsabilidade pelas autuações alusivas ao veículo; que não houve 
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danos materiais ou morais. Pugna, ao término, pela improcedência dos 

pedidos. Em seguida, a parte requerente vem aos autos requerer a 

desistência da lide ao argumento de que a ação de busca e apreensão 

movida contra o requerente pelo terceiro requerido foi extinta com 

reconhecimento da prescrição pelo Juízo da Vara Especializada em Direito 

Bancário desta comarca, bem como de que o próprio litisconsorte passivo 

mencionado afirma em sua contestação não ser mais o titular do crédito 

pertinente ao financiamento, de que pleiteou tão somente a alteração da 

titularidade do veículo no cadastro do Departamento Estadual de Trânsito 

e, finalmente, de que não conseguiu localizar o endereço do primeiro 

requerido para a citação. Ouvidos, os requeridos citados não se 

opuseram à desistência da ação, mas pleitearam a condenação do 

requerente nas despesas processuais e nos honorários advocatícios. É o 

relatório. Decido. Diante da manifesta desistência da ação e da expressa 

concordância dos demandados citados a essa desistência, resulta 

devidamente suprida a exigência prevista no art. 485, § 4º, do Código de 

Processo Civil, permitindo-se, com isso, a homologação da pretensão 

formulada pelo demandante e a subsequente extinção do processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do citado diploma 

processual. Impõe-se a incidência no presente caso do disposto no art. 

90, caput, do Código de Processo Civil, que estabelece a condenação ao 

pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios da 

parte que desistiu do pedido. Contudo, faz-se imprescindível o 

enfrentamento da matéria preliminar de impugnação à concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça, uma vez que a aplicação dos efeitos 

secundários da sentença, consistentes na condenação das despesas e 

dos honorários, exige tal apreciação. Observa-se na argumentação no 

contestante/impugnante que a parte autora não pode ser beneficiária da 

gratuidade da justiça por não ter demonstrado sua hipossuficiência e por 

ter, inclusive, contratado os serviços do profissional da advocacia, 

providência não condizente com a do merecedor do direito previsto no art. 

98 do Código de Processo Civil. Dispõe o art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”, acompanhado pelo art. 98 

do Código de Processo Civil, que estabelece o seguinte: “A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei”. É pacífico o 

entendimento de que para a aplicação da garantia constitucional em 

apreço “basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua 

situação econômica não permite vir a juízo sem prejuízo da sua 

manutenção ou de sua família”, o que se mostra “dentro do espírito da 

Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça 

(CF, art. 5º, XXXV)” (RTJ 163/415). Ora, no caso em exame, o autor 

apresentou com a petição inicial a declaração de pobreza, cumprindo, 

pois, a exigência legal, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova 

que contrarie o teor dessa declaração, impondo-se a prevalência do seu 

conteúdo, especialmente por se reconhecer e se admitir ali as 

consequências decorrentes de uma afirmação falsa de insuficiência 

pessoal de recursos que possam comprometer o declarante e sua família. 

Assim, a simples alegação de que a contratação de advogado particular 

revela descompasso com o direito à gratuidade da justiça não é capaz de 

afastar o direito ao benefício, conforme já se assinalou: “Nada impede a 

parte de obter os benefícios da assistência judiciária e ser representada 

por advogado particular que indique, hipótese em que, havendo a 

celebração de contrato com previsão de pagamento de honorários ad 

exito, estes serão devidos, independentemente da sua situação 

econômica ser modificada pelo resultado final da ação, não se aplicando a 

isenção prevista no art. 3º, V, da Lei 1.060/50, presumindo-se que a esta 

renunciou” (STJ – 3ª Turma – REsp 1.153.163 – rel. Min. Nacy Andrighi – 

26.6.12). Como se vê, é perfeitamente possível que se ajuste o pagamento 

de honorários advocatícios de acordo com eventual sucesso na demanda 

judicial, aspecto que, portanto, não desfaz o teor da declaração de 

pobreza e, consequentemente, da condição de parte beneficiária da 

gratuidade da justiça. Ante o exposto, homologo, por sentença, a fim de 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação 

pleiteada pelo autor e declaro extinto o processo sem resolução do mérito, 

nos moldes do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, condenando o 

autor ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, nos termos do art. 90, caput, da lei adjetiva, 

arbitrando a verba advocatícia em dez por cento sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 3º, I, c/c § 4º, III, e com o art. 98, §§ 2º e 4º, do 

Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade, de 

acordo com o previsto no § 3º, do diploma processual citado. Após o 

trânsito em julgado, baixe-se, anote-se e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 18 de junho de 2018. JONES GATTASS DIAS Juiz de 

Direito
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Autos n. 1000856-65.2017.811.0002 – PJE Ação Declaratória de 

Inexistência de Propriedade de Veículo Automotor c/c Obrigação de Fazer 

Requerente: Hailton Cesar Nascimento Gomes Requeridos: Carlos Eduardo 

da Silva Estado de Mato Grosso e Aymoré, Crédito, Financiamento e 

Investimento S. A. Vistos. HAILTON CESAR NASCIMENTO GOMES, pessoa 

física devidamente qualificada nos autos, propôs “Ação Declaratória de 

Inexistência de Propriedade de Veículo Automotor c/c Obrigação de Fazer” 

em face de CARLOS EDUARDO DA SILVA, pessoa física, do ESTADO DE 

MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, e AYMORÉ, CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A., pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ter sido 

proprietário do veículo marca Volkswagen, modelo Gol Special, 2001, 

placa MVR-1563, RENAVAM 755077016, Chassi 9BWCA05Y71T126905, 

alienado em 2008 ao primeiro requerido pelo valor de R$ 16.000,00 

(dezesseis mil reais) e transferido por tradição na mesma data da venda. 

Alega que o primeiro requerido não providenciou a transferência da 

titularidade de propriedade veicular perante as autoridades competentes, o 

que motivou os lançamentos de IPVA, multas, taxas de licenciamento e 

outras obrigações de natureza tributária e não tributária em nome do 

requerente, vendo-se obrigado, após frustrada tentativa de solução 

amigável, a comunicar o ocorrido à polícia, a fim de se eximir de eventuais 

danos causados com o veículo, o que levou o adquirente a solicitar-lhe a 

segunda via do recibo de compra e venda do veículo ao argumento de ter 

extraviado o recibo anterior com firma reconhecida pelo vendedor, ora 

requerente, que, assim, solicitou a segunda via do CRV e do Recibo de 

Compra e Venda ao Departamento de Trânsito de Mato Grosso. Contudo, o 

primeiro requerido desapareceu com o veículo, impossibilitando a 

realização de vistoria pelo DETRAN para a emissão da segunda via dos 

documentos, tendo, o requerente, sido orientado pelo mencionado órgão a 

protocolizar o requerimento de inserção de restrição administrativa no 

intuito de comunicar a alienação do veículo, o que fez em 17.12.2012, 

ocasião em que constatou no cadastro do veículo no DETRAN 

apontamentos contra seu nome de multas de trânsito, taxas e outros 

tributos vencidos até a competência de 2012, além da alienação fiduciária 

do bem ao terceiro requerido em 7.11.2008 e do lançamento, em 

29.11.2011, do impedimento, via RENAJUD, de transferência de 

propriedade, decorrente de processo judicial (código 243590), 

precisamente de uma ação de busca e apreensão contra o primeiro 

requerido, conforme documento emitido em 7.12.2012. Posteriormente, em 

2.2.2017, ao consultar o Extrato de Lançamento de IPVA no sítio da 

SEFAZ-MT, constatou diversos débitos do referido imposto pertinentes ao 

veículo em questão apontados contra o requerente após a comunicação 

de venda ao DETRAN-MT em 2012. Ampara seus pedidos no art. 19 do 

Código de Processo Civil c/c art. 1.226 do Código Civil e na jurisprudência, 

a fim de obter ordem judicial em sede de liminar e no mérito para que o 

segundo requerido altere a titularidade do bem e exclua o seu nome do rol 

dos maus pagadores, e no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro para 

que a responsabilidade pelo pagamento dos valores imputados ao 

requerente recaiam sobre o primeiro requerido a partir da transferência da 

propriedade do veículo, conforme entendimento jurisprudencial. No 

despacho inaugural houve indeferimento do pedido liminar e ordem de 
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citação para comparecimento à audiência de conciliação, o que deu ensejo 

ao pedido de reconsideração da decisão, que fora enfrentado, 

mantendo-se a decisão. O terceiro requerido apresentou contestação, 

alegando, preliminarmente, a inocorrência do preenchimento dos requisitos 

obrigatórios ao deferimento da assistência judiciária gratuita, a sua 

ilegitimidade passiva para responder pela origem do débito ou pela sua 

regularidade. No mérito, sustentando que a falta de anuência do devedor, 

ora requerente, na cessão de crédito havida entre o credor originário do 

bem e a empresa cessionária não invalida a relação jurídica entre cedente 

e cessionário; que não há prova do fato alegado pelo requerente; que não 

tem responsabilidade pelas autuações alusivas ao veículo; que não houve 

danos materiais ou morais. Pugna, ao término, pela improcedência dos 

pedidos. Em seguida, a parte requerente vem aos autos requerer a 

desistência da lide ao argumento de que a ação de busca e apreensão 

movida contra o requerente pelo terceiro requerido foi extinta com 

reconhecimento da prescrição pelo Juízo da Vara Especializada em Direito 

Bancário desta comarca, bem como de que o próprio litisconsorte passivo 

mencionado afirma em sua contestação não ser mais o titular do crédito 

pertinente ao financiamento, de que pleiteou tão somente a alteração da 

titularidade do veículo no cadastro do Departamento Estadual de Trânsito 

e, finalmente, de que não conseguiu localizar o endereço do primeiro 

requerido para a citação. Ouvidos, os requeridos citados não se 

opuseram à desistência da ação, mas pleitearam a condenação do 

requerente nas despesas processuais e nos honorários advocatícios. É o 

relatório. Decido. Diante da manifesta desistência da ação e da expressa 

concordância dos demandados citados a essa desistência, resulta 

devidamente suprida a exigência prevista no art. 485, § 4º, do Código de 

Processo Civil, permitindo-se, com isso, a homologação da pretensão 

formulada pelo demandante e a subsequente extinção do processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do citado diploma 

processual. Impõe-se a incidência no presente caso do disposto no art. 

90, caput, do Código de Processo Civil, que estabelece a condenação ao 

pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios da 

parte que desistiu do pedido. Contudo, faz-se imprescindível o 

enfrentamento da matéria preliminar de impugnação à concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça, uma vez que a aplicação dos efeitos 

secundários da sentença, consistentes na condenação das despesas e 

dos honorários, exige tal apreciação. Observa-se na argumentação no 

contestante/impugnante que a parte autora não pode ser beneficiária da 

gratuidade da justiça por não ter demonstrado sua hipossuficiência e por 

ter, inclusive, contratado os serviços do profissional da advocacia, 

providência não condizente com a do merecedor do direito previsto no art. 

98 do Código de Processo Civil. Dispõe o art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”, acompanhado pelo art. 98 

do Código de Processo Civil, que estabelece o seguinte: “A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei”. É pacífico o 

entendimento de que para a aplicação da garantia constitucional em 

apreço “basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua 

situação econômica não permite vir a juízo sem prejuízo da sua 

manutenção ou de sua família”, o que se mostra “dentro do espírito da 

Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça 

(CF, art. 5º, XXXV)” (RTJ 163/415). Ora, no caso em exame, o autor 

apresentou com a petição inicial a declaração de pobreza, cumprindo, 

pois, a exigência legal, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova 

que contrarie o teor dessa declaração, impondo-se a prevalência do seu 

conteúdo, especialmente por se reconhecer e se admitir ali as 

consequências decorrentes de uma afirmação falsa de insuficiência 

pessoal de recursos que possam comprometer o declarante e sua família. 

Assim, a simples alegação de que a contratação de advogado particular 

revela descompasso com o direito à gratuidade da justiça não é capaz de 

afastar o direito ao benefício, conforme já se assinalou: “Nada impede a 

parte de obter os benefícios da assistência judiciária e ser representada 

por advogado particular que indique, hipótese em que, havendo a 

celebração de contrato com previsão de pagamento de honorários ad 

exito, estes serão devidos, independentemente da sua situação 

econômica ser modificada pelo resultado final da ação, não se aplicando a 

isenção prevista no art. 3º, V, da Lei 1.060/50, presumindo-se que a esta 

renunciou” (STJ – 3ª Turma – REsp 1.153.163 – rel. Min. Nacy Andrighi – 

26.6.12). Como se vê, é perfeitamente possível que se ajuste o pagamento 

de honorários advocatícios de acordo com eventual sucesso na demanda 

judicial, aspecto que, portanto, não desfaz o teor da declaração de 

pobreza e, consequentemente, da condição de parte beneficiária da 

gratuidade da justiça. Ante o exposto, homologo, por sentença, a fim de 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação 

pleiteada pelo autor e declaro extinto o processo sem resolução do mérito, 

nos moldes do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, condenando o 

autor ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, nos termos do art. 90, caput, da lei adjetiva, 

arbitrando a verba advocatícia em dez por cento sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 3º, I, c/c § 4º, III, e com o art. 98, §§ 2º e 4º, do 

Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade, de 

acordo com o previsto no § 3º, do diploma processual citado. Após o 

trânsito em julgado, baixe-se, anote-se e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 18 de junho de 2018. JONES GATTASS DIAS Juiz de 

Direito
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Autos n. 1000856-65.2017.811.0002 – PJE Ação Declaratória de 

Inexistência de Propriedade de Veículo Automotor c/c Obrigação de Fazer 

Requerente: Hailton Cesar Nascimento Gomes Requeridos: Carlos Eduardo 

da Silva Estado de Mato Grosso e Aymoré, Crédito, Financiamento e 

Investimento S. A. Vistos. HAILTON CESAR NASCIMENTO GOMES, pessoa 

física devidamente qualificada nos autos, propôs “Ação Declaratória de 

Inexistência de Propriedade de Veículo Automotor c/c Obrigação de Fazer” 

em face de CARLOS EDUARDO DA SILVA, pessoa física, do ESTADO DE 

MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, e AYMORÉ, CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A., pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ter sido 

proprietário do veículo marca Volkswagen, modelo Gol Special, 2001, 

placa MVR-1563, RENAVAM 755077016, Chassi 9BWCA05Y71T126905, 

alienado em 2008 ao primeiro requerido pelo valor de R$ 16.000,00 

(dezesseis mil reais) e transferido por tradição na mesma data da venda. 

Alega que o primeiro requerido não providenciou a transferência da 

titularidade de propriedade veicular perante as autoridades competentes, o 

que motivou os lançamentos de IPVA, multas, taxas de licenciamento e 

outras obrigações de natureza tributária e não tributária em nome do 

requerente, vendo-se obrigado, após frustrada tentativa de solução 

amigável, a comunicar o ocorrido à polícia, a fim de se eximir de eventuais 

danos causados com o veículo, o que levou o adquirente a solicitar-lhe a 

segunda via do recibo de compra e venda do veículo ao argumento de ter 

extraviado o recibo anterior com firma reconhecida pelo vendedor, ora 

requerente, que, assim, solicitou a segunda via do CRV e do Recibo de 

Compra e Venda ao Departamento de Trânsito de Mato Grosso. Contudo, o 

primeiro requerido desapareceu com o veículo, impossibilitando a 

realização de vistoria pelo DETRAN para a emissão da segunda via dos 

documentos, tendo, o requerente, sido orientado pelo mencionado órgão a 

protocolizar o requerimento de inserção de restrição administrativa no 

intuito de comunicar a alienação do veículo, o que fez em 17.12.2012, 

ocasião em que constatou no cadastro do veículo no DETRAN 

apontamentos contra seu nome de multas de trânsito, taxas e outros 

tributos vencidos até a competência de 2012, além da alienação fiduciária 

do bem ao terceiro requerido em 7.11.2008 e do lançamento, em 

29.11.2011, do impedimento, via RENAJUD, de transferência de 

propriedade, decorrente de processo judicial (código 243590), 

precisamente de uma ação de busca e apreensão contra o primeiro 

requerido, conforme documento emitido em 7.12.2012. Posteriormente, em 

2.2.2017, ao consultar o Extrato de Lançamento de IPVA no sítio da 
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SEFAZ-MT, constatou diversos débitos do referido imposto pertinentes ao 

veículo em questão apontados contra o requerente após a comunicação 

de venda ao DETRAN-MT em 2012. Ampara seus pedidos no art. 19 do 

Código de Processo Civil c/c art. 1.226 do Código Civil e na jurisprudência, 

a fim de obter ordem judicial em sede de liminar e no mérito para que o 

segundo requerido altere a titularidade do bem e exclua o seu nome do rol 

dos maus pagadores, e no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro para 

que a responsabilidade pelo pagamento dos valores imputados ao 

requerente recaiam sobre o primeiro requerido a partir da transferência da 

propriedade do veículo, conforme entendimento jurisprudencial. No 

despacho inaugural houve indeferimento do pedido liminar e ordem de 

citação para comparecimento à audiência de conciliação, o que deu ensejo 

ao pedido de reconsideração da decisão, que fora enfrentado, 

mantendo-se a decisão. O terceiro requerido apresentou contestação, 

alegando, preliminarmente, a inocorrência do preenchimento dos requisitos 

obrigatórios ao deferimento da assistência judiciária gratuita, a sua 

ilegitimidade passiva para responder pela origem do débito ou pela sua 

regularidade. No mérito, sustentando que a falta de anuência do devedor, 

ora requerente, na cessão de crédito havida entre o credor originário do 

bem e a empresa cessionária não invalida a relação jurídica entre cedente 

e cessionário; que não há prova do fato alegado pelo requerente; que não 

tem responsabilidade pelas autuações alusivas ao veículo; que não houve 

danos materiais ou morais. Pugna, ao término, pela improcedência dos 

pedidos. Em seguida, a parte requerente vem aos autos requerer a 

desistência da lide ao argumento de que a ação de busca e apreensão 

movida contra o requerente pelo terceiro requerido foi extinta com 

reconhecimento da prescrição pelo Juízo da Vara Especializada em Direito 

Bancário desta comarca, bem como de que o próprio litisconsorte passivo 

mencionado afirma em sua contestação não ser mais o titular do crédito 

pertinente ao financiamento, de que pleiteou tão somente a alteração da 

titularidade do veículo no cadastro do Departamento Estadual de Trânsito 

e, finalmente, de que não conseguiu localizar o endereço do primeiro 

requerido para a citação. Ouvidos, os requeridos citados não se 

opuseram à desistência da ação, mas pleitearam a condenação do 

requerente nas despesas processuais e nos honorários advocatícios. É o 

relatório. Decido. Diante da manifesta desistência da ação e da expressa 

concordância dos demandados citados a essa desistência, resulta 

devidamente suprida a exigência prevista no art. 485, § 4º, do Código de 

Processo Civil, permitindo-se, com isso, a homologação da pretensão 

formulada pelo demandante e a subsequente extinção do processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do citado diploma 

processual. Impõe-se a incidência no presente caso do disposto no art. 

90, caput, do Código de Processo Civil, que estabelece a condenação ao 

pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios da 

parte que desistiu do pedido. Contudo, faz-se imprescindível o 

enfrentamento da matéria preliminar de impugnação à concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça, uma vez que a aplicação dos efeitos 

secundários da sentença, consistentes na condenação das despesas e 

dos honorários, exige tal apreciação. Observa-se na argumentação no 

contestante/impugnante que a parte autora não pode ser beneficiária da 

gratuidade da justiça por não ter demonstrado sua hipossuficiência e por 

ter, inclusive, contratado os serviços do profissional da advocacia, 

providência não condizente com a do merecedor do direito previsto no art. 

98 do Código de Processo Civil. Dispõe o art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”, acompanhado pelo art. 98 

do Código de Processo Civil, que estabelece o seguinte: “A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei”. É pacífico o 

entendimento de que para a aplicação da garantia constitucional em 

apreço “basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua 

situação econômica não permite vir a juízo sem prejuízo da sua 

manutenção ou de sua família”, o que se mostra “dentro do espírito da 

Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça 

(CF, art. 5º, XXXV)” (RTJ 163/415). Ora, no caso em exame, o autor 

apresentou com a petição inicial a declaração de pobreza, cumprindo, 

pois, a exigência legal, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova 

que contrarie o teor dessa declaração, impondo-se a prevalência do seu 

conteúdo, especialmente por se reconhecer e se admitir ali as 

consequências decorrentes de uma afirmação falsa de insuficiência 

pessoal de recursos que possam comprometer o declarante e sua família. 

Assim, a simples alegação de que a contratação de advogado particular 

revela descompasso com o direito à gratuidade da justiça não é capaz de 

afastar o direito ao benefício, conforme já se assinalou: “Nada impede a 

parte de obter os benefícios da assistência judiciária e ser representada 

por advogado particular que indique, hipótese em que, havendo a 

celebração de contrato com previsão de pagamento de honorários ad 

exito, estes serão devidos, independentemente da sua situação 

econômica ser modificada pelo resultado final da ação, não se aplicando a 

isenção prevista no art. 3º, V, da Lei 1.060/50, presumindo-se que a esta 

renunciou” (STJ – 3ª Turma – REsp 1.153.163 – rel. Min. Nacy Andrighi – 

26.6.12). Como se vê, é perfeitamente possível que se ajuste o pagamento 

de honorários advocatícios de acordo com eventual sucesso na demanda 

judicial, aspecto que, portanto, não desfaz o teor da declaração de 

pobreza e, consequentemente, da condição de parte beneficiária da 

gratuidade da justiça. Ante o exposto, homologo, por sentença, a fim de 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação 

pleiteada pelo autor e declaro extinto o processo sem resolução do mérito, 

nos moldes do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, condenando o 

autor ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, nos termos do art. 90, caput, da lei adjetiva, 

arbitrando a verba advocatícia em dez por cento sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 3º, I, c/c § 4º, III, e com o art. 98, §§ 2º e 4º, do 

Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade, de 

acordo com o previsto no § 3º, do diploma processual citado. Após o 

trânsito em julgado, baixe-se, anote-se e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 18 de junho de 2018. JONES GATTASS DIAS Juiz de 

Direito
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Autos n. 1000856-65.2017.811.0002 – PJE Ação Declaratória de 

Inexistência de Propriedade de Veículo Automotor c/c Obrigação de Fazer 

Requerente: Hailton Cesar Nascimento Gomes Requeridos: Carlos Eduardo 

da Silva Estado de Mato Grosso e Aymoré, Crédito, Financiamento e 

Investimento S. A. Vistos. HAILTON CESAR NASCIMENTO GOMES, pessoa 

física devidamente qualificada nos autos, propôs “Ação Declaratória de 

Inexistência de Propriedade de Veículo Automotor c/c Obrigação de Fazer” 

em face de CARLOS EDUARDO DA SILVA, pessoa física, do ESTADO DE 

MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, e AYMORÉ, CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A., pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ter sido 

proprietário do veículo marca Volkswagen, modelo Gol Special, 2001, 

placa MVR-1563, RENAVAM 755077016, Chassi 9BWCA05Y71T126905, 

alienado em 2008 ao primeiro requerido pelo valor de R$ 16.000,00 

(dezesseis mil reais) e transferido por tradição na mesma data da venda. 

Alega que o primeiro requerido não providenciou a transferência da 

titularidade de propriedade veicular perante as autoridades competentes, o 

que motivou os lançamentos de IPVA, multas, taxas de licenciamento e 

outras obrigações de natureza tributária e não tributária em nome do 

requerente, vendo-se obrigado, após frustrada tentativa de solução 

amigável, a comunicar o ocorrido à polícia, a fim de se eximir de eventuais 

danos causados com o veículo, o que levou o adquirente a solicitar-lhe a 

segunda via do recibo de compra e venda do veículo ao argumento de ter 

extraviado o recibo anterior com firma reconhecida pelo vendedor, ora 

requerente, que, assim, solicitou a segunda via do CRV e do Recibo de 

Compra e Venda ao Departamento de Trânsito de Mato Grosso. Contudo, o 

primeiro requerido desapareceu com o veículo, impossibilitando a 

realização de vistoria pelo DETRAN para a emissão da segunda via dos 

documentos, tendo, o requerente, sido orientado pelo mencionado órgão a 
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protocolizar o requerimento de inserção de restrição administrativa no 

intuito de comunicar a alienação do veículo, o que fez em 17.12.2012, 

ocasião em que constatou no cadastro do veículo no DETRAN 

apontamentos contra seu nome de multas de trânsito, taxas e outros 

tributos vencidos até a competência de 2012, além da alienação fiduciária 

do bem ao terceiro requerido em 7.11.2008 e do lançamento, em 

29.11.2011, do impedimento, via RENAJUD, de transferência de 

propriedade, decorrente de processo judicial (código 243590), 

precisamente de uma ação de busca e apreensão contra o primeiro 

requerido, conforme documento emitido em 7.12.2012. Posteriormente, em 

2.2.2017, ao consultar o Extrato de Lançamento de IPVA no sítio da 

SEFAZ-MT, constatou diversos débitos do referido imposto pertinentes ao 

veículo em questão apontados contra o requerente após a comunicação 

de venda ao DETRAN-MT em 2012. Ampara seus pedidos no art. 19 do 

Código de Processo Civil c/c art. 1.226 do Código Civil e na jurisprudência, 

a fim de obter ordem judicial em sede de liminar e no mérito para que o 

segundo requerido altere a titularidade do bem e exclua o seu nome do rol 

dos maus pagadores, e no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro para 

que a responsabilidade pelo pagamento dos valores imputados ao 

requerente recaiam sobre o primeiro requerido a partir da transferência da 

propriedade do veículo, conforme entendimento jurisprudencial. No 

despacho inaugural houve indeferimento do pedido liminar e ordem de 

citação para comparecimento à audiência de conciliação, o que deu ensejo 

ao pedido de reconsideração da decisão, que fora enfrentado, 

mantendo-se a decisão. O terceiro requerido apresentou contestação, 

alegando, preliminarmente, a inocorrência do preenchimento dos requisitos 

obrigatórios ao deferimento da assistência judiciária gratuita, a sua 

ilegitimidade passiva para responder pela origem do débito ou pela sua 

regularidade. No mérito, sustentando que a falta de anuência do devedor, 

ora requerente, na cessão de crédito havida entre o credor originário do 

bem e a empresa cessionária não invalida a relação jurídica entre cedente 

e cessionário; que não há prova do fato alegado pelo requerente; que não 

tem responsabilidade pelas autuações alusivas ao veículo; que não houve 

danos materiais ou morais. Pugna, ao término, pela improcedência dos 

pedidos. Em seguida, a parte requerente vem aos autos requerer a 

desistência da lide ao argumento de que a ação de busca e apreensão 

movida contra o requerente pelo terceiro requerido foi extinta com 

reconhecimento da prescrição pelo Juízo da Vara Especializada em Direito 

Bancário desta comarca, bem como de que o próprio litisconsorte passivo 

mencionado afirma em sua contestação não ser mais o titular do crédito 

pertinente ao financiamento, de que pleiteou tão somente a alteração da 

titularidade do veículo no cadastro do Departamento Estadual de Trânsito 

e, finalmente, de que não conseguiu localizar o endereço do primeiro 

requerido para a citação. Ouvidos, os requeridos citados não se 

opuseram à desistência da ação, mas pleitearam a condenação do 

requerente nas despesas processuais e nos honorários advocatícios. É o 

relatório. Decido. Diante da manifesta desistência da ação e da expressa 

concordância dos demandados citados a essa desistência, resulta 

devidamente suprida a exigência prevista no art. 485, § 4º, do Código de 

Processo Civil, permitindo-se, com isso, a homologação da pretensão 

formulada pelo demandante e a subsequente extinção do processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do citado diploma 

processual. Impõe-se a incidência no presente caso do disposto no art. 

90, caput, do Código de Processo Civil, que estabelece a condenação ao 

pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios da 

parte que desistiu do pedido. Contudo, faz-se imprescindível o 

enfrentamento da matéria preliminar de impugnação à concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça, uma vez que a aplicação dos efeitos 

secundários da sentença, consistentes na condenação das despesas e 

dos honorários, exige tal apreciação. Observa-se na argumentação no 

contestante/impugnante que a parte autora não pode ser beneficiária da 

gratuidade da justiça por não ter demonstrado sua hipossuficiência e por 

ter, inclusive, contratado os serviços do profissional da advocacia, 

providência não condizente com a do merecedor do direito previsto no art. 

98 do Código de Processo Civil. Dispõe o art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”, acompanhado pelo art. 98 

do Código de Processo Civil, que estabelece o seguinte: “A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei”. É pacífico o 

entendimento de que para a aplicação da garantia constitucional em 

apreço “basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua 

situação econômica não permite vir a juízo sem prejuízo da sua 

manutenção ou de sua família”, o que se mostra “dentro do espírito da 

Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça 

(CF, art. 5º, XXXV)” (RTJ 163/415). Ora, no caso em exame, o autor 

apresentou com a petição inicial a declaração de pobreza, cumprindo, 

pois, a exigência legal, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova 

que contrarie o teor dessa declaração, impondo-se a prevalência do seu 

conteúdo, especialmente por se reconhecer e se admitir ali as 

consequências decorrentes de uma afirmação falsa de insuficiência 

pessoal de recursos que possam comprometer o declarante e sua família. 

Assim, a simples alegação de que a contratação de advogado particular 

revela descompasso com o direito à gratuidade da justiça não é capaz de 

afastar o direito ao benefício, conforme já se assinalou: “Nada impede a 

parte de obter os benefícios da assistência judiciária e ser representada 

por advogado particular que indique, hipótese em que, havendo a 

celebração de contrato com previsão de pagamento de honorários ad 

exito, estes serão devidos, independentemente da sua situação 

econômica ser modificada pelo resultado final da ação, não se aplicando a 

isenção prevista no art. 3º, V, da Lei 1.060/50, presumindo-se que a esta 

renunciou” (STJ – 3ª Turma – REsp 1.153.163 – rel. Min. Nacy Andrighi – 

26.6.12). Como se vê, é perfeitamente possível que se ajuste o pagamento 

de honorários advocatícios de acordo com eventual sucesso na demanda 

judicial, aspecto que, portanto, não desfaz o teor da declaração de 

pobreza e, consequentemente, da condição de parte beneficiária da 

gratuidade da justiça. Ante o exposto, homologo, por sentença, a fim de 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação 

pleiteada pelo autor e declaro extinto o processo sem resolução do mérito, 

nos moldes do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, condenando o 

autor ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, nos termos do art. 90, caput, da lei adjetiva, 

arbitrando a verba advocatícia em dez por cento sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 3º, I, c/c § 4º, III, e com o art. 98, §§ 2º e 4º, do 

Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade, de 

acordo com o previsto no § 3º, do diploma processual citado. Após o 

trânsito em julgado, baixe-se, anote-se e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 18 de junho de 2018. JONES GATTASS DIAS Juiz de 

Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. MARILZE GUIA DA SILVA CAMPOS, devidamente qualificada nos 

autos, ingressou com “Ação Declaratória Cumulada com Cobrança” em 

face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, pessoa jurídica de direito 

público também qualificado nos autos, objetivando o seu enquadramento 

na função de auxiliar de serviços gerais - classe E, nível 8, carga horária 

30h, conforme prevê a Lei n. 3.507/2010. Relata ter ingressado no serviço 

público em 5 de dezembro de 1994 e ter sido promovida para a classe D 

em 2012, com progressão para o nível 6, conforme Portaria n. 264/2012, 

pois preencheu os requisitos necessários à época. Alega que em 

15.7.2014 pleiteou o seu enquadramento para a classe E, uma vez que 

concluiu ensino superior, porém não obteve êxito, permanecendo na 

classe D, com salário de R$ 1.533,38 (um mil, quinhentos e trinta e três 

reais e trinta e oito centavos), enquanto que o valor correto, de acordo 

com a classe é R$ 1.763,38 (um mil, setecentos e sessenta e três reais e 

trinta e oito centavos). Por tais motivos, pede a procedência do pedido, a 

fim de que o réu seja condenado a realizar o seu enquadramento na 

classe E, nível 8, com o pagamento das diferenças salariais 

correspondentes retroativas a 15.7.2014, com seus reflexos, acrescidas 

de juros e correção monetária. Junta diversos documentos. Apesar de 

citado, o réu não contestou o pleito (Id. 8281733). É o relatório. Decido. O 

processo comporta o julgamento antecipado do mérito, uma vez que a 

matéria em questão versa apenas sobre direito, permitindo, assim, a 

decisão definitiva, sem a necessidade de maior dilação probatória, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, por não ter 

o réu contestado o pleito, mesmo devidamente citado, declaro-o revel por 
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ausência de contestação. Contudo, por se tratar de ente público municipal, 

não há se falar em aplicação do art. 344 do CPC, por versar a causa 

sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, CPC). Quanto ao mérito, segundo 

se infere do relatório supra, a pretensão da autora é o seu enquadramento 

na classe E, nível 8, do cargo de auxiliar de serviços gerais, pois, segundo 

alega, preencheu os requisitos necessários à promoção almejada. O 

enquadramento pretendido pela autora está previsto na Lei Municipal n. 

3.507/2010, mais especificamente em seus arts. 32, 34 e 35, que 

estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas 

classes, conforme se infere a seguir: “Art. 32. Promoção horizontal é a 

passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, 

dentro da mesma tabela, observando-se: I – os interstícios de 3 anos para 

a Classe B e de dois anos para as classes subsequentes; II – a 

participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que 

ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe 

imediatamente superior; § 1º. O servidor deverá encaminhar durante o 

interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos 

respectivos cursos, juntamente com os originais, à Comissão Permanente 

de Avaliação Funcional para reconhecimento e instrução do processo de 

promoção. § 2º. Do indeferimento dos títulos caberá pedido de 

reconsideração para a Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no 

prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do servidor. Art. 34. São 

pré-requisitos para elevação de classe, observado o disposto no art. 28 

desta Lei Complementar: (...) III – cargos de Ensino Elementar em extinção, 

com enquadramento inicial na Classe A: a) Classe B, requisito da Classe A 

acrescido de ensino médio; b) Classe C, requisito da Classe B acrescido 

de curso profissionalizante; c) Classe D, requisito da Classe C acrescido 

de 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento; d) Classe E, 

requisito da Classe D acrescido de nível superior.” destaquei Como se vê, 

para a elevação nas classes da carreira de cargo de Ensino Elementar, 

como é o caso da autora (agente de serviços gerais), faz-se necessário o 

cumprimento do interstício de 3 (três) anos, seguido de 2 (dois), além de 

conclusão de ensino médio, de curso profissionalizante, 200 de curso de 

aperfeiçoamento e ensino superior, não excluindo a “avaliação de 

desempenho” prevista, ainda, no art. 37 da referida lei. Segundo se infere 

dos documentos contidos na inicial, restou devidamente demonstrado o 

cumprimento do requisito tempo para a promoção nas classes, já que a 

autora ingressou no trabalho público em 5.12.1994 para exercer o cargo 

de “agente de serviços gerais” e já contava com mais de 12 (doze) anos 

de serviço quando da propositura da ação. Quanto à avaliação de 

desempenho, em que pese não ter restado comprovado nos autos que a 

autora foi submetida às aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, da Lei 

3.507/2010, estabelece que “se acaso a Administração Pública não 

proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta 

será com considerada satisfatória no período. Assim, não tendo o réu 

realizado o processo de avaliação da servidora, aplica-se o disposto no 

referido dispositivo, especialmente por não ter ele contestado o pleito, 

ocasião em que poderia apresentar os motivos que ensejaram o não 

cumprimento da legislação municipal. De igual modo, a autora juntou aos 

autos certificado de conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia, 

concluído em 6.1.2012 (Id. 5842705), o que lhe confere o direito E, já que 

ela atualmente está enquadrada na classe D, o que faz presumir 

preencheu os demais requisitos, de modo que faz jus à progressão nas 

classes como pleiteado. O termo inicial do enquadramento na classe 

deverá ser a partir de 30.4.2013, uma vez que o seu enquadramento na 

classe D se deu em 30.4.2011, conforme Portaria n. 264/2012 (Id. 

5842482), nos termos do art. 32, I, da Lei n. 3.507/2010. No que se refere 

à promoção nos níveis, o art. 35, da lei supramencionada exige o 

preenchimento de dois requisitos apenas: o interstício de 3 (três) anos 

entre os padrões e a obtenção de média satisfatória em cada avaliação 

dentro desse período, cumprindo salientar que, no caso dos autos, a 

aprovação em avaliação de desempenho foi presumida, nos termos do o § 

3º, do art. 37, da Lei 3.507/2010, como visto acima. Desse modo, tendo o 

autor ingressado no serviço público em 5.12.1994 (nível 1), em 5.12.1997 

ele deveria ter sido enquadrado no nível 2; em 5.12.2000 no nível 3; em 

5.12.2003 no nível 4, em 5.12.2006 no nível 5, em 5.12.2009 no nível 6, em 

5.12.2012 no nível 7 e, por fim, em 5.12.2015 no nível 8, exatamente como 

pleiteado na inicial. Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado 

na “Ação Declaratória Cumulada com Cobrança” proposta por Marilze Guia 

da Silva Campos em face do Município de Várzea Grande, condenando 

este a realizar o enquadramento da servidora no nível 8, classe E no 

cargo de agente de serviços gerais – 30h, sem prejuízo de futuras 

promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus a 

partir do momento em que deveria ter sido promovida (nível 5.12.2015 e 

classe 30.4.2013), nos moldes do art. 32 e seguintes da Lei n. 3.507/2010, 

com o pagamento das diferenças decorrentes vencidas, declarando, por 

sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Os juros de mora deverão ser aplicados no percentual 

equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a vigência da Lei n. 

11.960/09, quando será observado o índice oficial de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. A 

correção monetária, por sua vez, deverá ser calculada sobre o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), que é o índice 

que melhor reflete a inflação acumulada do período, a ela não se 

aplicando, portanto, a taxa referencial (TR), em virtude da declaração de 

inconstitucionalidade pelo STF, no RE 870947, tema 810, de 20.9.2017 (Ata 

nº 27, de 20.9.2017. DJE nº 216, divulgado em 22.9.2017). De acordo com 

o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do 

pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, 

não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, 

condeno-o apenas ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado (art. 85, §§ 2º e 

4º, II, do CPC). Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 do 

STJ). Havendo interposição de recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões dentro do prazo legal, à instância superior para os devidos 

fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001511-71.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RELEN APARECIDA BERTINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. RELEN APARECIDA BERTINI, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com “Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais” em 

face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, pessoa jurídica de direito 

público também qualificado nos autos, objetivando o recebimento de 

diferenças salariais de enquadramento. Relata ter ingressado no serviço 

público em 3.6.2004, na função de nutricionista – 30h e ter sido 

enquadrada na classe B, nível 3 em 2011, sem, contudo, ter ocorrido 

aumento em seu salário, sofrendo, desse modo, perdas indenizáveis. Por 

tais motivos, pede a procedência do pedido, a fim de que o réu seja 

condenado ao pagamento das diferenças salariais de setembro de 2011 a 

janeiro de 2014, além de indenização pelos danos morais sofridos. Junta 

diversos documentos. Apesar de citado, o réu não contestou o pleito (Id. 

3660126). É o relatório. Decido. O processo comporta o julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que a matéria em questão versa apenas 

sobre direito, permitindo, assim, a decisão definitiva, sem a necessidade 

de maior dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, por não ter o réu contestado o pleito, mesmo 

devidamente citado, declaro-o revel por ausência de contestação. 

Contudo, por se tratar de ente público municipal, não há se falar em 

aplicação do art. 344 do CPC, por versar a causa sobre direitos 

indisponíveis (art. 345, II, CPC). Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se assinalar que parte das verbas pleiteadas pela autora, caso 

sejam reconhecidas, foram alcançadas pela prescrição, nos termos do 

art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, qeu assim estabelece: “São direitos 

dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 

de sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 
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contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto Municipal 

56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do disposto neste 

Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a prescrição 

quinquenal, contada a partir do vencimento do período aquisitivo, tanto 

para o gozo, como para os efeitos financeiros decorrente." No caso dos 

autos em que se está diante de créditos de prestações sucessivas, a 

contagem do prazo prescricional alcançará apenas as parcelas já 

vencidas antes dos 5 anos, como se infere do ensinamento a seguir: 

“Algumas pretensões formuladas em face da Fazenda Pública dizem 

respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, 

meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição atingirá 

progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos 

estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 20.910/32). Em 

casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, atingindo, 

apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) 

anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em Juízo, 

Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse posicionamento 

por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe 

abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” Com efeito, examinando-se a pretensão 

externada na inicial em harmonia com todo o entendimento aqui exposto 

acerca da prescrição quinquenal, conclui-se que as verbas anteriores a 

18.8.2011 estão prescritas, vez que a ação foi proposta em 18.8.2016. 

Quanto ao mérito, segundo se infere do relatório supra, a questão a ser 

enfrentada na presente ação reside unicamente no apontado direito da 

autora de receber as diferenças salariais do seu enquadramento realizado 

em 2011. O enquadramento propriamente dito encontra-se regulamentado 

nos arts. 32 e subsequentes da referida lei, que assim prevê: Art. 32. 

Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra 

imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se: I – os 

interstícios de 3 anos para a Classe B e de dois anos para as classes 

subsequentes; II – a participação em cursos de formação continuada afins 

ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na 

classe imediatamente superior. § 1º. O servidor deverá encaminhar 

durante o interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à 

conclusão dos respectivos cursos, juntamente com os originais à 

Comissão Permanente de Avaliação Funcional para reconhecimento e 

instrução do processo de promoção. § 2º. Do indeferimento dos títulos 

caberá pedido de reconsideração para a Comissão Permanente de 

Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do 

servidor. Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado 

o disposto no artigo 28 desta Lei Complementar: I – cargos de Nível 

Superior com enquadramento inicial na Classe A: a) Classe B, requisitos 

da Classe A acrescido de 360 horas de somatória de cursos de 

aperfeiçoamento na área de atuação ou curso de pós-graduação na sua 

área. b) Classe C, requisitos da Classe B acrescido de 360 horas de 

somatória de cursos de aperfeiçoamento na área de atuação ou mais uma 

pós-graduação na área de atuação; c) Classe D, requisitos da Classe C 

acrescido de 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento na 

área de atuação ou mais uma pós-graduação na área de atuação; d) 

Classe E, requisitos da Classe D acrescido de 730 horas de somatória de 

cursos de aperfeiçoamento na área de atuação ou curso de mestrado na 

sua área; e) Classe F, requisito da Classe E, acrescido de curso de 

doutorado na sua área. Art. 35. Progressão vertical é a passagem do 

servidor efetivo ou estável no serviço municipal, integrante do Grupo 

Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da 

carreira, observa-se: I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões; II 

– obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação 

ocorrida no interstício; Concluiu-se, portanto, que, para a progressão de 

uma classe para outra, deve ser observado o interstício inicial de 3 (três) 

anos, seguido de 2 (dois), além da comprovação da somatória de horas 

em cursos de aperfeiçoamento na área de atuação ou de pós-graduação 

na área. Já para o enquadramento nos níveis, chamado de progressão 

vertical, são necessários apenas dois requisitos, quais sejam: o interstício 

de 3 anos e a obtenção de média satisfatória em avaliações a serem 

realizadas dentro desse prazo. Quanto à promoção horizontal, 

classificada em classes, observa-se do art. 34 que, além dos requisitos 

da classe anterior, é necessário o preenchimento dos requisitos 

específicos da colocação (classe) pretendida, ou seja, somam-se os 

números de horas em cursos de cada classe anterior mais as da classe 

pretendida. Assim, para ocupar a classe B, nível 3, a autora teria que 

comprovar o mínimo de 360 horas de cursos de aperfeiçoamento na área 

de atuação ou de pós-graduação. Todavia, o impasse contido nesta ação 

reside unicamente no fato de o réu supostamente não ter conferido 

aumento salarial à servidora, conforme o seu enquadramento no período 

de maio de 2011 a janeiro de 2014, restando, pois, verificar se, de fato, ela 

está com a razão. A ficha funcional contida nos autos atesta a data do 

seu ingresso na administração pública, em 3.6.2004, bem como o 

enquadramento realizado administrativamente pelo réu, elevando-as para 

o nível 3, classe B, por meio da Portaria n. 121/2014, com efeito efeitos 

retroativos a 30.4.2011 e financeiros a 1.5.2011 (Id. 1690658). O art. 87, 

da referida Lei n. 3.507/2010, por sua vez, estabeleceu a forma como os 

efeitos financeiros seriam administrados aos servidores, nas seguintes 

proporções: “I – No mês de maio de 2011 em 50% (cinquenta por cento) 

do valor alcançado; II – No mês de maio de 2012 nos 50% (cinquenta por 

cento) do final do valor alcançado.” Todavia, de acordo com as fichas 

financeiras alusivas aos anos de 2011 a janeiro de 2014, os únicos 

valores pagos à servidora a título de enquadramento foram o de R$ 38,40 

(trinta e oito reais e quarenta centavos) em julho de 2011 e o de R$ 76,80 

(setenta e seis reais e oitenta centavos) em abril de 2012, perfazendo um 

total de R$ 115,20 (cento e quinze reais e vinte centavos), muito aquém 

das diferenças efetivamente devidas, conforme previsto na Lei n. 

3.507/2010. Isso porque, de acordo com a tabela Nível Superior – 30h, 

contida no Anexo II, da referida lei, o servidor posicionado no nível 3 – 

classe B, deveria perceber salário de R$ 1.867,18 (um mil, oitocentos e 

sessenta e sete reais e dezoito centavos) (pg. 15 – Id. 1690737). Todavia, 

o salário base da servidora em maio de 2011 foi de R$ 1.360,00 (um mil, 

trezentos e sessenta), conforme ficha financeira de pg. 3 – Id. 1690686, o 

que geraria uma diferença mensal a receber no valor de R$ 507,18 

(quinhentos e sete reais e dezoito centavos). Observa-se, ainda, que a 

partir de julho de 2011 a autora passou a receber “subsídio” no valor de 

R$ 1.561,60 (um mil, quinhentos e sessenta e um reais), com aumento em 

agosto do mesmo ano para R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) até 

janeiro de 2014, quando, finalmente, o seu subsídio passou a ser de R$ 

1.867,18 (um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), 

em conformidade com a tabela de enquadramento. Vê-se, portanto, que 

durante todo o período de maio de 2011 a janeiro de 2014, de fato, os 

vencimentos da servidora não acompanharam o seu enquadramento no 

nível B, classe 3, de modo que faz jus às respectivas diferenças, cujo 

montante será apurado em liquidação de sentença. Por fim, no que se 

refere à indenização por dano moral requerida pela autora, tem-se que o 

artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988 prevê a responsabilidade 

objetiva do Estado em relação aos atos praticados por seus agentes, nos 

seguintes termos: § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de 

direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos 

que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A 

teoria do risco administrativo baseia-se, portanto, no risco que a atuação 

do Estado encerra para os administrados e na possibilidade de acarretar 

ônus a certos membros da comunidade, que não seja suportado pelos 

demais, razão pela qual esse ônus deve ser reparado por toda a 

coletividade. Cabe acrescentar que o dano moral não exige a prova 

efetiva de sua incidência, bastando, assim, a demonstração do fato que 

gerou a dor, o sofrimento ou qualquer outro sentimento que o justifique, 

sendo, portanto presumível, como se observa dos julgados a seguir: 

“DANO MORAL – PROVA – Não há falar em prova do dano moral, mas, 

sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos 

que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena 

de violação ao art. 334 do CPC” (REsp. 86.271-SP, 3ª T., Rel. Min. C. A. 

Menezes Direito – DJU 09.12.97 in “Revista Jurídica” 244, p. 90) “O dano 

simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como ser 

provado. Ele existe tão-somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo o 

bastante para justificar a indenização” (RT 681/163) A jurisprudência tem 
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entendido, porém, que a ofensa moral indenizável tem que ir além de 

meros aborrecimentos ou pequenas frustrações, conforme se infere dos 

textos extraídos de alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça e do 

Estado de Mato Grosso: “não há dever de indenizar pelo Estado quando a 

situação descrita na exordial caracterizar mero aborrecimento ou simples 

dissabor” (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 89014/2014 – Terceira 

Câmara Cível, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, p. 4.4.2016, p. DJE 

9.5.2016) “quando a situação experimentada não tem o condão de expor a 

parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento, não há falar em dano 

moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero 

aborrecimento ou dissabor” (AgRg no AREsp 701.905/MG – Quarta Turma, 

Rel. Ministro Raul Araújo, j. 1.12.2015, p. DJe 16.12.2015) “O mero atraso 

no pagamento não gera, por si só, o aborrecimento capaz de levar a 

condenação do ente público ao pagamento de danos morais.” (TJ/MT - Ap 

136184/2014 – Quarta Câmara Cível, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 

3.11.2015, p. DJE 17.11.2015) No caso em tela, não há que se falar em 

indenização moral simplesmente porque a autora sofreu perdas salariais 

em decorrência de enquadramento, vez que esses fatos, por si só, não 

ultrapassam o limite do dissabor e desolação, sentimentos estes não 

indenizáveis. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado na “Ação de Cobrança” proposta por Relen Aparecida Bertini 

em face do Município de Várzea Grande, condenado este ao pagamento 

das diferenças salariais decorrentes do enquadramento na classe B, nível 

3, a partir de 18.8.2011, devendo ser abatidos eventuais valores já pagos 

administrativamente, declarando, por sentença, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os juros de mora 

deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao 

ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

a partir da citação. A correção monetária, por sua vez, deverá ser 

calculada sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada 

do período, a ela não se aplicando, portanto, a taxa referencial (TR), em 

virtude da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, no RE 870947, 

tema 810, de 20.9.2017 (Ata nº 27, de 20.9.2017. DJE nº 216, divulgado 

em 22.9.2017). Considerando que a autora decaiu de parte considerável 

do pedido (dano moral), cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do 

CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os 

litigantes “as despesas”. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no 

art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

fixado quando da liquidação do julgado (art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC). 

Suspendo, porém, a cobrança pelo período de 5 anos em relação à parte 

autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, do CPC). 

Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 do STJ). Havendo 

interposição de recurso e apresentadas ou não as contrarrazões dentro 

do prazo legal, à instância superior para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004725-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GIRARDI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA COSTA OAB - MT0006983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação Declaratória Com Pedido de Tutela de Urgência 

Antecipada e Declaração de Inconstitucionalidade de Artigo de Lei 

Estadual” intentada por ROBERTO GIRARDI - ME, pessoa jurídica de direito 

privado, com nome fantasia “Paiol Agroveterinária”, qualificada nos autos, 

em face do CONSELHO DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO e do INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, pessoas jurídica de direito público, também qualificadas, 

objetivando-se, em síntese, a suspensão de todas as imposições do 

primeiro requerido, bem como as inscrições do seu CNPJ junto ao CADIM 

ou em dívida ativa, além da exigibilidade, por parte do segundo, de 

contratação de responsável técnico (veterinário) e apresentação de 

certidões do conselho de medicina veterinária comprovando a 

regularidade perante o CRMV (anuidade). Segundo os relatos iniciais, a 

autora é empresa do ramo de produtos de uso agropecuário e veterinário 

destinados ao produtor rural e aos criadores de animais domésticos, além 

de revenda de produtos como ferragens, ferramentas, rações, selaria, 

remédios e vacinas, sem, contudo, administrar ou manipular esses dois 

últimos e, que, ainda assim, o CMRV e o INDEA/MT o vêm obrigando a 

cadastrar-se junto ao referido conselho, com o consequente pagamento 

de anuidade para, assim, obter a licença junto ao aludido instituto. Relata, a 

empresa autora, que o CMRV tem exigido a contratação de médico 

veterinário, além do pagamento da anuidade individual e também em 

relação ao profissional, sob pena de fechamento do estabelecimento, 

imposição de multas e negativação do CNPJ junto ao CADIN, além de 

restrições em cartório ou mesmo execução fiscal. Diz que tal postura é 

ilegal, vez que as atividade desenvolvidas em seu estabelecimento são de 

natureza puramente comercial e não se confunde com as atividades 

próprias do profissional veterinário e ainda que a empresa tivesse 

contratado tal profissional, seria deste a responsabilidade pela anuidade. 

Alega, ainda, que a Lei Federal n. 5.517/68 e a Lei Estadual n. 

10.486/2016, que substitui a de n. 7.138/99, utilizadas pelos requeridos 

para embasar sua postura regulamentam a profissão do médico 

veterinário, de modo que não se aplica à empresa comerciante de 

produtos. Por essa razão, pede, em antecipação de tutela, a suspensão 

de tais exigências, bem como de qualquer imposição, autos de infração e 

de multa, anuidade, boletos, notificações e demais sanções que tenham 

sido ou venham a ser impostos posteriormente pelos mesmo direitos e 

obrigações ora discutidas. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. É o relatório. Decido. O pedido, como se vê, está ancorado 

no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, valendo 

assinalar que o caput desse artigo exige, para a concessão da tutela de 

urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, é de 

fácil constatação a ausência dos requisitos acima descritos, 

primeiramente porque o pedido está baseado em fatos que exigem 

produção prova, pois embora a empresa autora alegue que suas 

atividades são meramente comerciais, fundamentando-se em fatos e 

documentos que atestam o enquadramento da empresa como “comércio 

varejista de artigos armarinho; comércio varejista de artigos de caça; 

comércio varejista de ferragens e ferramentas e comércio varejista de 

medicamentos veterinários”, como se infere do “Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica” contida no Id. 13589018, é cediço que inúmeras 

empresas, não apenas desse ramo agroveterinário, mas de outros, 

exercem atividades além daquelas previstas no referido cadastro, daí as 

inúmeras autuações e até mesmo imposições de multas pelos órgãos 

fiscalizadores. Além disso, consta no documento de fl. 33-PDF registro de 

declaração do próprio proprietário da empresa de que “a médica 

veterinária Dra. Kelly responde como responsável técnica perante o 

INDEA”, o que pressupõe dúvida quanto às atividades efetivamente 

exercidas na empresa, já que na inicial há alegação de que “mesmo se 

entendesse pela manutenção do referido profissional, este que pagaria 

anuidade ao CRMV”. Afinal, a empresa tem ou não tem médico veterinário? 

Exerce ou não atividades dessa natureza? Como se vê, ao menos nessa 

fase processual, as alegações da autora não podem ser tidas como 

absolutas a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela, vez que a 

verificação da atividade desenvolvida pela empresa demanda exame dos 

fatos e das provas expostos na peça preambular. Diante do exposto, não 

preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida requerida, 

com fulcro nos artigos 294 e 300 do CPC, indefiro o pedido. Citem-se os 

réus dos termos da ação para, querendo, contestá-la. Alegando-se nas 

peças de defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, 

ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003446-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE APARECIDA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)
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CASSIO MANOEL DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO OAB - MT5812/O (ADVOGADO)

 

Vistos... Não sendo o caso de julgamento antecipado por haver 

necessidade da produção de outras provas, e não havendo qualquer 

questão preliminar a merecer análise, com fulcro no art. 357 do Código de 

Processo Civil, dou o feito por saneado e defiro a produção da prova oral, 

fixando, como ponto controvertido, o alegado assédio moral tido como 

praticado pelo segundo requerido Cássio Manoel de Assunção, Secretário 

Municipal de Educação do Município de Nossa Senhora do Livramento, no 

âmbito de trabalho, que deverá ser comprovado pela requerente. Para 

tanto, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 4 de 

setembro de 2018, às 14h45min, devendo comparecer as partes 

acompanhadas de seus respectivos advogados, bem como de suas 

testemunhas, cujo rol deverá ser depositado no prazo de 15 (quinze) dias, 

a contar da intimação desta decisão, nos moldes previstos nos § § 4º e 5º 

do art. 357, do CPC, observando-se, também, fielmente, as normas do art. 

455 e seguintes do referido instituto processual civil. Cumpra-se e 

intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004067-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON PINHEIRO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Verifica-se dos documentos juntados aos autos que não há 

comprovação acerca do nível e da classe em que o autor atualmente se 

encontra, o que impede o julgamento da lide, uma vez que o pedido é de 

enquadramento funcional. Desse modo, tendo sido citada a parte ré, que 

não contestou, converto o julgamento em diligência, a fim de determinar 

que o autor seja intimado para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos a sua 

ficha funcional, comprovando seu atual enquadramento. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004067-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON PINHEIRO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Verifica-se dos documentos juntados aos autos que não há 

comprovação acerca do nível e da classe em que o autor atualmente se 

encontra, o que impede o julgamento da lide, uma vez que o pedido é de 

enquadramento funcional. Desse modo, tendo sido citada a parte ré, que 

não contestou, converto o julgamento em diligência, a fim de determinar 

que o autor seja intimado para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos a sua 

ficha funcional, comprovando seu atual enquadramento. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002686-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO)

JUDITH FERREIRA DA SILVA OAB - 854.487.451-72 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos. Verifica-se dos autos que parte dos documentos carreados aos 

autos pela parte autora, mais especificamente os de páginas 24-30 - PDF, 

estão ilegíveis, o que impede o julgamento da lide. Assim, converto o 

julgamento em diligência, a fim de determinar que o autor regularizar o 

impasse, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive juntando cópia do ato da 

aposentadoria. Decorrido o prazo, conclusos. Intimem-se. cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003310-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DE SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR EXECUTIVO DO PREVIVAG-INSTITUTO SEGURIDADE DOS SERV 

MUNIC V GRANDE (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. Verifica-se dos autos que, apesar de constar, dentre os 

documentos carreados com a inicial, o extrato de tempo de serviço da 

servidora, nada consta acerca da data do ingresso desta na 

administração pública municipal ou de sua aposentadoria, tampouco do ser 

atual enquadramento. Desse modo, converto o julgamento em diligência, 

determinando seja ela intimada para juntar aos autos a sua ficha funcional 

e demais documentos que contenham tais informações, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido esse prazo, conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005360-51.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA DE PROENCA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. Associado a este feito consta o processo número 

1005282-57.2016.8.11.0002, distribuído em 30.11.2016, que tramita 

perante a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, 

cujo pedido e as partes são os mesmos deste feito. Assim, com fulcro no 

art. 10, do CPC, determino sejam as partes intimadas para se 

pronunciarem a respeito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006740-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para que manifeste sobre a petição e documentos de ID n. 

13401681, no prazo de 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. Várzea 

Grande, 28 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003290-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELI DOMINGAS DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a 

contestação tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo 
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está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 2018-06-28

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003282-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEI DE CAMPOS CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a 

contestação tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 2018-06-28

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003182-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL XAVIER DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a 

contestação tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 2018-06-28

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 223707 Nr: 3905-15.2009.811.0002

 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: MARIANA ADELINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, MICAEL GALHANO FEIJÓ - OAB:5935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 441263 Nr: 7419-29.2016.811.0002

 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: EDNA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca do desarquivamento do 

feito, bem como para que manifeste neste, requerendo o que de direito, no 

prazo de cinco dias, sob pena retorno ao arquivo.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004708-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA OAB - MT10574/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004708-63.2018.8.11.0002. AUTOR: MARLI PEREIRA DE SOUZA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO/ SEFAZ Vistos, etc. Constata-se, de plano, a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente writ, em 

face da existência de óbice legal intransponível, ou seja, a sede da 

autoridade indicada como coatora é quem fixa competência para 

processar e julgar a espécie. Assim, DECLINO de minha competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar o presente mandamus, em 

favor de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública da Comarca 

de Cuiabá, para onde determino a remessa deste processo. Proceda-se 

às anotações e baixas de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 19 de junho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004114-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CEZAR COSTA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004114-49.2018.8.11.0002. AUTOR: LUIZ CEZAR COSTA JUNIOR RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Entendo necessário, antes de 

apreciar, o pedido de medida liminar, ouvir a parte contrária, para à vista 

de maiores elementos, decidir com maior segurança, razão pela qual 

postergo a análise do pleito para após a triangulação processual. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Requerente, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novel Código de Processo Civil. Vindo resposta do ente 

Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista ao 

Requerente, para querendo, impugnar no prazo de 05 (cinco) dias. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 19 de junho de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004989-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004989-19.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA 

COSTA PEREIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos... Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido 

para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal (artigos 335 e 

183 do CPC). Vindo resposta do requerido, com ou sem juntada de 

documentos, abra-se vista à parte requerente para, querendo, impugnar 

no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 21 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004754-52.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERNANDES SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004754-52.2018.8.11.0002. AUTOR: JOSE ERNANDES SANTOS DA 

SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Postergo a 

apreciação da tutela de urgência almejada, para após a realização da 

perícia médica. CITE-SE a Autarquia/Requerida, para responder a presente 

ação, com as observâncias e advertências legais. Faça consignar no 

mandado que em caso de ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos 

comoverdadeiros os fatos articulados pela requerente, na forma e para os 

efeitos dos artigos 334, 344 e 345, II, do Novel Código de Processo Civil. 

Materializada a resposta, com ou sem juntada de documentos, abra-se 

vistas à parte autora, para impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 19 de junho de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004990-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004990-04.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA 

COSTA PEREIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos... Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido 

para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal (artigos 335 e 

183 do CPC). Vindo resposta do requerido, com ou sem juntada de 

documentos, abra-se vista à parte requerente para, querendo, impugnar 

no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 21 de 

junho de 2018. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005115-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA CRISTINA GRACIANA DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO OAB - MT23119/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Controle de Processo de Veículos do Detran/MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005115-69.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: KEILA CRISTINA GRACIANA 

DE LIMA IMPETRADO: GERENTE DE CONTROLE DE PROCESSO DE 

VEÍCULOS DO DETRAN/MT Vistos, etc. Constata-se, de plano, a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente writ, em 

face da existência de óbice legal intransponível, ou seja, a sede da 

autoridade indicada como coatora é quem fixa competência para 

processar e julgar a espécie. Assim, DECLINO de minha competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar o presente mandamus, em 

favor de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública da Comarca 

de Cuiabá, para onde determino a remessa deste processo. Proceda-se 

às anotações e baixas de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 21 de junho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005229-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE FERREIRA DE CAMPOS MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005229-08.2018.8.11.0002. AUTOR: DANIELE FERREIRA DE CAMPOS 

MORAES RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 26 de junho de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004957-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES SOUZA LELIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004957-14.2018.8.11.0002. AUTOR: EUDES SOUZA LELIS RÉU: 

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 26 de junho de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004933-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON GONCALVES DE QUEIROZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004933-83.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: GERSON GONCALVES DE 

QUEIROZ IMPETRADO: LUCIMAR SACRE DE CAMPOS Vistos, etc. 

Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessária (art. 7º, I, 

LMS). Prestadas as informações, após, conclusos. Intimem-se. 

Notifique-se. VÁRZEA GRANDE, 26 de junho de 2018. ALEXANDRE ELIAS 

FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004975-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILA ROSALIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004975-35.2018.8.11.0002. AUTOR: LUDMILA ROSALIA DA SILVA RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 26 de junho de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005110-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI DA SILVA PAULO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYRTON CAMPOS MOREIRA OAB - MT17136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005110-47.2018.8.11.0002. AUTOR: IVANI DA SILVA PAULO RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 26 de junho de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005185-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIRA RODRIGUES DE AMORIM GONCALVES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005185-86.2018.8.11.0002. AUTOR: VALDEMIRA RODRIGUES DE 

AMORIM GONCALVES RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Dispenso a realização de 

audiência de conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. 

Cite-se o Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo 

legal (artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em 

caso de ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos 

artigos 334, 344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo 

resposta do Ente Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, 

abra-se vista à parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 26 de junho de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005175-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005175-42.2018.8.11.0002. AUTOR: MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 26 de junho de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005210-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005210-02.2018.8.11.0002. AUTOR: SILVIA MARTINS RÉU: INSTITUTO 

SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 

Dispenso a realização de audiência de conciliação/mediação, consoante o 

art. 319, VII, do NCPC. Citem-se os Requeridos, para querendo, 

responderem a presente ação no prazo legal (artigos 335 e 180 do NCPC). 

Faça consignar no mandado que em caso de ausência de resposta, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 344 e 345, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Vindo resposta dos Entes Requeridos, com ou 

sem juntada de documentos, abra-se vista à parte autora, para querendo, 

impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 

26 de junho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003318-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IMIDIO SOARES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002422-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PINTO CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 
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parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003190-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE DA SILVA PEREIRA CAVASSANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo legal, manifestarem-se 

acerca dos cálculos retro juntados. Izabela Gomes da Silva Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005564-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MARCIELY GOMES DA SILVA (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005564-61.2017.8.11.0002. AUTOR: MARIA GOMES DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. 

Tendo em vista que a Requerente pugnou pela desistência do feito, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no 

art. 485, VIII do NCPC. Deixo de condenar os Entes Públicos Requeridos 

nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 3º, 

I, Lei Estadual 7.603/2001 e, deixo de condená-los em honorários 

advocatícios, por se tratar de ação sob assistência da Defensoria Pública, 

Órgão integrante do próprio Estado/MT (Súmula 421 do STJ). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas de estilo. P.R.I. 

VÁRZEA GRANDE, 15 de junho de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000542-56.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRCE TEIXEIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000542-56.2016.8.11.0002. REQUERENTE: LENIRCE TEIXEIRA DE 

ANDRADE, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE REQUERIDO: INSS- 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos em saneador, As 

circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a transação. Assim, 

sem prejuízo de tentativa de conciliação no início de eventual audiência de 

instrução e julgamento (art. 359/CPC) passo a sanear o processo desde 

logo, nos termos do art. 357, I e II/CPC. O processo está em ordem, as 

partes são legítimas e estão representadas, encontram-se presentes, 

portanto, os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do 

processo. Por não haver questões processuais pendentes a serem 

decididas, dou por saneado o processo, e fixo como ponto controvertido a 

comprovação de que o Requerente preenche os requisitos legais para 

fazer jus ao almejado benefício previdenciário. Em prestígio ao artigo 370 

do Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento 

da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 10/07/2018, às 

14h30m para oitiva das testemunhas a serem arroladas pelas partes. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias aportarem aos 

autos o rol de testemunhas com as seguintes qualificações: o nome, 

estado civil, profissão, idade, número do Cadastro de Pessoas Físicas e 

Registro Geral e o endereço completo da residência e local de trabalho, 

sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 450 do Código de 

Processo Civil. Bem como, fazendo averbar que eventual substituição das 

testemunhas arroladas, deverá observar os preceitos contidos no artigo 

451, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil (“Depois de apresentado 

o rol, de que trata o artigo antecedente, a parte só pode substituir a 

testemunha: que falecer; que, por enfermidade, não estiver em condições 

de depor; ou, que, tendo mudado de residência, não for encontrada”). 

Outrossim, em conformidade com o artigo 455 do CPC, o advogado da 

parte deverá informar ou intimar as testemunhas da referida audiência, 

que, em caso de informação, o advogado compromete-se em levar a 

testemunha à audiência e sua ausência presume desistência, ao passo 

que, em caso de intimação, esta deverá ser feita por carta com aviso de 

recebimento e posteriormente juntada com até 3 (três) dias da data da 

audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 7 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005856-80.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005856-80.2016.8.11.0002. AUTOR: JULIETA RODRIGUES DE ALMEIDA 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Intimem-se as partes para 

apresentarem Alegações Finais, no prazo legal, por não ser necessário 

produzir provas em audiência, conforme previsto no artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil, bem como a realização de perícia contábil será 

em fase de liquidação de sentença por arbitramento. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 5 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004184-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SIQUEIRA BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004184-66.2018.8.11.0002. AUTOR: WILSON SIQUEIRA BRITO RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, Trata-se de Ação de 

Aposentadoria por Idade Rural c/c pedido de Antecipação de Tutela 

Urgência que WILSON SIQUEIRA BRITO move em desfavor do Instituto 

Nacional de Seguro Social - INSS. Aduz a parte autora que, desde sua 

tenra idade, trabalhou na roça, eis que seus pais sempre foram lavradores 

e sempre trabalharam na zona rural. Assevera que, mesmo após o 

matrimônio, continuou morar e a trabalhar na roça, para manter o sustento 

da família. Pugna pela concessão da antecipação da tutela de urgência, a 

fim de determinar o recebimento do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Colacionou os documentos à inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Almeja o requerente a concessão de tutela antecipada de 

urgência a fim de que possa receber o benefício de aposentadoria por 

idade rural. Pois bem. Preleciona o artigo 300, do Novel Código de 

Processo Civil: “Art. 300 – “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.” Para o 

magistrado conceder antecipação da tutela de urgência devem estar 

presente os requisitos acima transcritos, contudo, entendo necessário 

maiores elementos, para decidir com maior segurança. Diante do breve 

exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 300 do 

Novel Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação de 
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tutela de urgência. CITE-SE a Autarquia/Requerida, com as observâncias e 

advertências legais. Ante da manifestação expressa da parte autora de 

não estar em condições de pagar custas processuais e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, DEFIRO os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 28 de junho de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004277-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLEMENTE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004277-29.2018.8.11.0002. AUTOR: ANTONIO CLEMENTE DOS SANTOS 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, Trata-se de 

Ação de Aposentadoria por Idade Rural c/c pedido de Antecipação de 

Tutela Urgência que ANTÔNIO CLEMENTE DOS SANTOS move em 

desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Aduz a parte 

autora que, desde sua tenra idade, trabalhou na roça, eis que seus pais 

sempre foram lavradores e sempre trabalharam na zona rural. Assevera 

que, mesmo após o matrimônio, continuou morar e a trabalhar na roça, 

para manter o sustento da família. Pugna pela concessão da antecipação 

da tutela de urgência, a fim de determinar o recebimento do benefício de 

aposentadoria por idade rural. Colacionou os documentos à inicial. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Almeja o requerente a concessão de tutela 

antecipada de urgência a fim de que possa receber o benefício de 

aposentadoria por idade rural. Pois bem. Preleciona o artigo 300, do Novel 

Código de Processo Civil: “Art. 300 – “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.” Para o 

magistrado conceder antecipação da tutela de urgência devem estar 

presente os requisitos acima transcritos, contudo, entendo necessário 

maiores elementos, para decidir com maior segurança. Diante do breve 

exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 300 do 

Novel Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela de urgência. CITE-SE a Autarquia/Requerida, com as observâncias e 

advertências legais. Ante da manifestação expressa da parte autora de 

não estar em condições de pagar custas processuais e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, DEFIRO os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 28 de junho de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003504-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DA SILVA BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003504-81.2018.8.11.0002. REQUERENTE: TANIA MARIA DA SILVA 

BARCELOS REQUERIDO: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL Vistos, etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Postergo a 

apreciação da tutela de urgência almejada, para após a realização da 

perícia médica. CITE-SE a Autarquia/Requerida, para responder a presente 

ação, com as observâncias e advertências legais. Faça consignar no 

mandado que em caso de ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, na forma e para 

os efeitos dos artigos 334, 344 e 345, II, do Novel Código de Processo 

Civil. Materializada a resposta, com ou sem juntada de documentos, 

abra-se vistas à parte autora, para impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 28 de junho de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005179-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005179-79.2018.8.11.0002. REQUERENTE: SIMÃO GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, Trata-se 

de Ação de Aposentadoria por Idade Rural c/c pedido de Antecipação de 

Tutela Urgência que SIMÃO GOMES DA SILVA move em desfavor do 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Aduz a parte autora que, desde 

sua tenra idade, trabalhou na roça, eis que seus pais sempre foram 

lavradores e sempre trabalharam na zona rural. Assevera que, mesmo 

após o matrimônio, continuou morar e a trabalhar na roça, para manter o 

sustento da família. Pugna pela concessão da antecipação da tutela de 

urgência, a fim de determinar o recebimento do benefício de aposentadoria 

por idade rural. Colacionou os documentos à inicial. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Almeja o requerente a concessão de tutela 

antecipada de urgência a fim de que possa receber o benefício de 

aposentadoria por idade rural. Pois bem. Preleciona o artigo 300, do Novel 

Código de Processo Civil: “Art. 300 – “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.” Para o 

magistrado conceder antecipação da tutela de urgência devem estar 

presente os requisitos acima transcritos, contudo, entendo necessário 

maiores elementos, para decidir com maior segurança. Diante do breve 

exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 300 do 

Novel Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela de urgência. CITE-SE a Autarquia/Requerida, com as observâncias e 

advertências legais. Ante da manifestação expressa da parte autora de 

não estar em condições de pagar custas processuais e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, DEFIRO os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 28 de junho de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002536-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVAN MENDES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (IMPETRADO)

Presidente do Departamento de Água e Esgoto (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar A PARTE IMPETRANTE, para no prazo legal, comprovar neste PJe o 

recolhimento do valor da diligência do Senhor Oficial de Justiça, a ser 

r e a l i z a d o  c o m  a c e s s o  a o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Informo que este 

PJe permanecerá aguardando a comprovação do referido depósito para 

devido cumprimento da ordem judicial proferida. Izabela Gomes da Silva 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003724-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT0007972A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003724-79.2018.8.11.0002. AUTOR: MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO 

PECAS LTDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. MILLANO 

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, qualificada nos autos em epígrafe 

aforou Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, qualificado nos autos, alegando 

em síntese que o Requerido inscreveu em dívida ativa, inscrição n,º 

2017221609, os débitos objetos do aviso de cobrança da conta corrente 

fiscal n.º 186223/54/28/2017, não sendo os tributos cobrados exigíveis, 

posto que foram atingidos pela prescrição e decadência, haja visto que os 

vencimentos dos tributos ocorreram em 10/02/2006, sendo tal data o termo 

inicial do prazo de 5 (cinco) anos previstos no artigo 174 do CTN. Aduz 

que os débitos encontram-se prescritos desde a data de 10/02/2011, 

sendo que a notificação do aviso de cobrança somente ocorreu em 

12/05/2017. Assenta que os tributos referentes a infração n.º 25.3.3 – 

falta de recolhimento de ICMS incidente sobre operações com 

mercadorias, foram fulminados pela decadência, pois os débitos apesar 

de terem vencimentos em 10/11/2008 e 20/01/2009, somente foram 

constituídos em 24/08/2016, conforme consta da própria CDA. Assevera 

que o Requerido teria o prazo de 5 (cinco) anos, a contar do primeiro 

exercício do ano subsequente, contudo, o fisco se manteve inerte, 

ocorrendo a decadência em 01/01/2014 e 01/01/2015. Informa que os 

pedidos administrativos realizados pelo Requerente em sede de 

impugnação – Aviso de Cobrança n.º 186223/54/28/2017, emitido em 

12/05/2017, fora inscrito em dívida ativa, no valor atualizado de R$ 

14.791,45 (quatorze mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e 

cinco centavos) e encaminhado em protesto. Requer a concessão de 

tutela de urgência, com o objetivo de combater a ilegalidade, e 

consequentemente, a anulação do débito cobrado na CDA n.º 

2017221609, com efeito suspensivo, bem como sustar o protesto 

realizado pelo Requerido. É o relatório. Fundamento. Decido. Trata-se de 

Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência de 

Sustação de Protesto, proposta por Millano Distribuidora de Auto Peças 

Ltda em face do Estado de Mato Grosso. Com efeito, por se tratar de 

tributo sujeito a lançamento por homologação, o fisco dispõe do prazo de 

cinco anos a contar do exercício seguinte ao da ocorrência do fato 

gerador para lança-lo, quando o contribuinte não tiver realizado a 

declaração do débito. O art. 173, I, do CTN, dispõe: Art. 173 – O direito de 

a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, extingue-se após 5 (cinco) 

anos, contados: I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 

lançamento poderia ter sido efetuado. (...) Parágrafo único – O direito a 

que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do 

prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a 

constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de 

qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Na mesma 

senda, é o entendimento do STJ, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA, ARTIGO 

543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO À LANÇAMENTO POR 

HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO 

DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. 

ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS 

PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário 

(lançamento de ofício), conta-se do primeiro dia do exercício seguinte 

àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que 

a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito 

da previsão legal, o mesmo incorre, sem a constatação de dolo, fraude ou 

simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito 

(precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, 

julgado em 28.11.2017, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. 

Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e 

EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 

28.02.2005). 2. (...) 7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido 

ao regime do artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 

973.733/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/08/2009, 

DJe 18/09/2009). O artigo 150 do CTN, dispõe: Art. 150 – O lançamento 

por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua 

ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame de 

autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, 

tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, 

expressamente a homologa. § 4º - Se a lei não fixar prazo para a 

homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato 

gerador; expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha 

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente 

extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou 

simulação. Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO 

FISCAL. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IMPOSTO 

DECLARADO E NÃO PAGO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. DECLARAÇÃO 

DO CONTRIBUINTE OU VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. (...). Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por 

homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a 

cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação 

ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior. Só a 

partir desse momento, o crédito torna-se constituído e exigível pela 

Fazenda Pública. AgRg no AREsp 302.363/SE, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, DJe 13/11/2013) 

Apelo desprovido. (Ap 12817/2014, DESA. Maria Erotides Kneip Baranjak, 

Terceira Câmara Cível, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 

12/09/2014). Portanto, estão prescritos, conforme estabelece o art. 174 do 

CTN e a redação do art. 1.042 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato 

Grosso, senão vejamos: Art. 174 – A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Art. 1.042 do RICMS/MT – A ação para cobrança de crédito 

tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. (Cf. art. 174 do CTN, observadas as alterações do 

LC nº 118/2005). A tutela de urgência, benefício previsto no artigo 300 do 

NCPC, possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à 

efetiva demonstração nos autos dos pressupostos essenciais à sua 

concessão. Em princípio deve-se demonstrar elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito, cumulativamente ao perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No que se refere 

ao preenchimento dos requisitos , tem-se que os débitos objetos da CDA 

nº 2017221609 estão prescritos e atingidos pela decadência, 

configurando assim, o fumus boni iuris. Do mesmo modo, também está 

presente o periculum in mora, tendo em vista que com a inscrição do nome 

do Requerente na dívida ativa do Estado sofrerá prejuízos e penhora de 

seus bens em valores indevidos. Assim, pelo exposto, defiro o pedido de 

tutela de urgência e determino a suspensão imediata da exigibilidade da 

CDA nº 2017221609, viabilizar a Certidão Positiva com Efeitos Negativos 

de débito fiscal, até o trânsito em julgado, bem como a sustação do 

protesto levado a termo pela Requerida no valor de R$ 14.998,70 

(quatorze mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta centavos), 

registrado sob o nº 110958 na data de 02/05/2018, sob pena de crime de 

desobediência, consoante o artigo 330 do Código Penal. O Novo Código de 

Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. Assim, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar defesa, com as 

observâncias e advertências legais. Expeça-se o necessário. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 22 de maio de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002579-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 (ADVOGADO)

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002579-22.2017.8.11.0002. REQUERENTE: ISMAEL OLIVEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 

BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE Vistos, 
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Intimem-se as partes, para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 17 de maio de 2018. ALEXANDRE ELIAS 

FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003494-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATILA ALVES COLI CARDOSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003494-37.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: ATILA ALVES COLI CARDOSO 

IMPETRADO: LUCIMAR SACRE DE CAMPOS Vistos, etc. Cuida-se a 

espécie de Mandado de Segurança com Pedido de Concessão de Medida 

Liminar inaudita altera pars, impetrado com supedâneo na Lei 12.016/09, e 

artigo 5º “caput”, LXIX, da Constituição Federal, por ATILA ALVES COLI 

CARDOSO, em face de ato coator exarado pela Senhora LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (Prefeita do Município de Várzea Grande-MT, aduzindo em 

síntese que a administração municipal alterou a carga horária do servidor 

de 30 (trinta) horas semanais, para 40 (quarenta) horas semanais, 

através da Lei Complementar n.º 4.293/2017, contudo não fez a alteração 

proporcional e vinculada ao seu subsídio. Alega que não questiona a 

possibilidade jurídica e discricionária da administração pública de alterar 

aspectos do regime jurídico de seus servidores, mas é dever da 

administração observar e respeitar os princípios constitucionais que 

orientam atividade administrativa, em harmonia com as demais legislações 

infraconstitucionais que regulamentam a matéria. Pretende, a concessão 

de MEDIDA LIMINAR para que a autoridade coatora suspensa o ato lesivo 

que deu motivo ao pedido, assegurando o direito do impetrante até o 

julgamento do mérito, conforme artigo 7, inciso III da Lei 12.016/2009, sem 

qualquer prejuízo financeiro ao Impetrante ou que a administração pública 

abstenha da exigência da jornada superior a 30 horas/semanais, sem o 

respectivo pagamento das horas excedentes. Instruiu a inicial com os 

documentos. É o sucinto relatório. Fundamento. Decido. À vista da nova 

legislação que passou a disciplinar o mandado de segurança (art. 7º, 

inciso III, da Lei 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister 

a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração 

sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado 

resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in 

mora). Na hipótese, denota-se da inicial, bem como dos documentos 

probatórios a essa anexados, em caráter inicial, a boa aparência do direito 

do Impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de 

urgência, uma vez que está sendo obrigado ao cumprimento de uma 

jornada de trabalho superior – acrescida de duas horas diárias, sem a 

respectiva contra partida. Na hipótese, tem-se que o Impetrante é servidor 

público efetivo do cargo de Inspetor de Tributos, aprovado por meio de 

concurso público – (Edital nº 002/SAD/91), com posse no exercício de 

1993, estando há mais de 24 (vinte e quatro) anos de pleno e efetivo 

exercício na função pública. Depreende-se de forma cristalina que a 

ilegalidade está presente, uma vez que cabe à administração pública, 

observar e fazer cumprir os princípios constitucionais que orientam a 

atividade administrativa na execução de seus atos, podendo, adequar e 

promover as correções e ajustes em suas legislações, sem contudo, ferir 

direito ou garantias, pertinente ao impetrante exercer seus atos 

administrativos. Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “APELAÇÃO/REEXAME 

NECESSÁRIO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. MOTORISTA. 

AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A RESPECTIVA 

MAJORAÇÃO DOS VENCIMENTOS. LABOR EXTRAORDINÁRIO. 

CONFIGURAÇÃO. HORAS EXTRAS. PAGAMENTO. ATUALIZAÇÃO DO 

VALOR. VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. ADVENTO DA LEI 

Nº 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICES 

OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À 

CADERNETA DE POUPANÇA. Demonstrado que houve a ampliação da 

jornada de trabalho do servidor público sem a respectiva majoração dos 

vencimentos, resta configurado o labor extraordinário, a autorizar o 

pagamento das horas extras. Os juros moratórios serão calculados com 

base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 11960, de 29 de junho de 

2009, que alterou a redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de 

setembro de 1997. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente 

retificada”. (Apelação/Remessa Necessária 75909/2015, Des. Luiz Carlos 

da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 

21/03/2016). Entendimento do STF, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

AUMENTO DE CARGA HORÁRIA SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO 

REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESRESPEITO À IRREDUTIBILIDADE 

DE VENCIMENTOS. Fundamento não atacado. Auto-organização 

administrativa. Autonomia. Discussão pretendida. Legislação local. 

Análise. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1.É 

pacífica a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade do recurso 

extraordinário que não impugna todos os fundamentos adotados pelo 

acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2.O Tribunal, no 

julgamento do ARE nº 660.010/PR-RG, assentou que, conquanto o 

servidor público não possua direito adquirido a regime jurídico, A 

AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE 

RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA CONSISTE EM VIOLAÇÃO DA REGRA 

CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 3. O ente 

público, no exercício de competência de auto-organização 

constitucionalmente atribuída, deve deferência para com os direitos e 

garantias previstos no texto da Constituição. 4.As questões relativas à 

divergência de interpretação e à aplicação da legislação que regula a 

jornada dos servidores demandaria a análise da legislação local e o 

reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 

279 e 280/STF. 5.Agravo Regimental não provido”. (ARE 818050 AgR, 

Relator: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, Acórdão 

Eletrônico DJe-251 – Divulg 14/12/2015 – Public. 15/12/2015). Na mesma 

esteira, vejamos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. SERVIDOR PÚBLICO. ODONTOLOGISTAS DA REDE 

PÚBLICA. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A 

CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. DESRESPEITO AO 

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 

1.O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da 

Repercussão Geral do Portal do Supremo Tribunal Federal na internet e 

está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, 

por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação 

remuneratória”. 2.Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico 

remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus 

rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3.A violação da garantia da 

irredutibilidade de vencimentos, pressupõe a redução direta dos 

estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do 

total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja 

pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à 

nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a 

correspondente retribuição remuneratória. 4.Não há divergência, nos 

autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham 

exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às 

regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido 

compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir 

jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob 

pena de virem a sofrer sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 

5.No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a 

ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de 

trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, 

inciso XV, da Constituição Federal. 6.Recurso Extraordinário provido para 

se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto 

Estadual nº 4 345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem 

redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os 

demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova 

sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida 

pelas partes. 7.Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as 

seguintes teses jurídicas: I)A AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO 

SEM ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CONSISTE EM 

VIOLAÇÃO DA REGRA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE 

VENCIMENTOS; II)no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto Estadual 

nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica 

aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, 

estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a 

quarenta horas”. (STF, Plenário, ARE 660.010/PR, Relator Ministro Dias 
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Toffoli, DJe 19/2/2015). Assim, não restam dúvidas que o fumus boni iuris 

está evidenciado pela flagrante ilegalidade no direito do Impetrante ao 

perceber o pagamento de forma condizente com a obrigação funcional 

compelida, ou seja, não pode ser compelido a trabalhar mais e receber 

menos. Violação de preceito constitucional e o periculum in mora se faz 

presente, uma vez que está causando prejuízos financeiros, acumulando 

defasagem salarial. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR almejada e, 

determino que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo, se abstendo da 

exigência de jornada de 40 horas/semanais, por não haver qualquer 

acréscimo remuneratório aos subsídios do Impetrante, que sempre 

cumpriu 30 horas/semanais, conforme Edital nº 002/SAD/91, violando a 

regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos até o julgamento do 

mérito deste mandamus. 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). Expeça-se o 

necessário. Int. Várzea Grande, 21 de maio de 2018. ALEXANDRE ELIAS 

FILHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 255311 Nr: 14265-72.2010.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INACIA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, bem como Provimento n. 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Requerente acerca do levantamento de valores constante 

no alvará expedido nestes autos, e após requerer o que de direito face ao 

pagamento, sob pena de envio dos autos ao arquivo.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 527755 Nr: 3011-24.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID DIVINO SODRÉ MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO OLIVEIRA 

MIRANDA - OAB:10.394

 DECISÃO

I - O Réu apresentou resposta escrita requerendo sua absolvição sumária 

(fls. 82/83).

II – Os requisitos formais e materiais da denúncia não se confundem com o 

mérito da causa, de maneira que entendo justificado o processo e a 

necessidade da instrução criminal, onde será oportunizada ampla defesa 

ao Requerente. Assim, rejeito a preliminar arguida.

III – Após, tendo em vista que o Réu apresentou Defesa Preliminar, não 

ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, 

venham-me os autos conclusos para designação de audiência de 

instrução.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 538749 Nr: 9277-27.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NANDA LUZ SOARES 

QUADROS - OAB:19.494

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, via DJE, para 

apresentar DEFESA PRELIMINAR, no prazo 10 (DEZ) DIAS.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 534730 Nr: 7084-39.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIR NASCIMENTO BIANCHESSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455

 INTIMAÇÃO DA PATRONA DO ACUSADO PARA PARTICIPAR DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 

24/07/2018 ÀS 14:30 HORAS.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 276631 Nr: 20114-88.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON DA SILVA, ARMANDO GUEDES 

MOURA, DIEGO HENRIQUE DAMACENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielly Crizolle da Silva - 

OAB:20932

 DRA. ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - OAB/MT 20.932-O, da audiência 

de Instrução e Julgamento, designada para o dia 10/07/2018, às 15:45 

horas.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314127 Nr: 10364-91.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO JULIANO DE OLIVEIRA LOUREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:4.428, CARLOS EDUARDO C. DE AZEVEDO - UNIC. - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALLISSON NERES GIESELER, Rg: 97451, 

brasileiro(a), natural de Ituiutaba-MG, convivente, investigador de polícia, 

Telefone (65) 3614-6201. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, EFETUE O 

PAGAMENTO DACUSTA JUDICIAIRIA NO VALOR DE R$ 376,85 

(TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), 

BEM COMO DA TAXA JUDICIÁRIA NO VALOR DE 129,94 (CENTO E VINTE 

E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), TOTALIZANDO R$ 

506,79 (QUINHENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAOS), 

SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, CONSOANTE 
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PROVIMENTO 40/2014 - CGJ, 80/2014- CGJ E 88/2014-CGJ IN 

09/2014-PRES E IN 10/2014-PRES.

Despacho/Decisão: Código: 377300VISTOS ETC...(...) Condeno o Réu, 

ainda, ao pagamento das custas processuais. (...) V. G, 11/03/2015. 

Marilza Aparecida Vitório - Juíza de Direito.

Advertência: SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

CONSOANTE PROVIMENTO 40/2014 - CGJ, 80/2014- CGJ E 88/2014-CGJ 

IN 09/2014-PRES E IN 10/2014-PRES

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcilânyo Denzer Tosi, 

digitei.

Várzea Grande, 28 de junho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001287-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006439-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEVAL PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004896-27.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRON PINHEIRO MAIA (RÉU)

IRAIDE GONCALVES DIAS MAYA (RÉU)

R. DE OLIVEIRA - MOTORS - ME (RÉU)

WIRONEIDE MIRIAN GONCALVES MAYA (RÉU)

REGINALDO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, informar o endereço dos requeridos para expedição de 

Carta Precatória à Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, tal como 

solicitado junto ao ID 8701829 e bem como providenciar o devido 

recolhimento da diligência do oficial de justiça da mencionada Comarca.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005904-39.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA FRANCO ORTEGA (RÉU)

CONSTRUTORA ALTO GARCAS LTDA (RÉU)

LUIS CARLOS NEVES DA SILVA (RÉU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se nestes autos quanto à CORRESPONDÊNCIA 

DEVOLVIDA referente aos demais requeridos e bem como, no mencionado 

prazo, providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado, referente ao endereço indicado no ID 10461230 

e aos novos endereços a serem indicados quando da manifestação às 

mencionadas correspondências devolvidas, devendo ser recolhida 

através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no link 

Emissões de Guias – Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005895-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA APARECIDA RODRIGUES PRESTES (RÉU)

FERREIRA & PRESTES LTDA - ME (RÉU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu Advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, informar o exato endereço da parte Requerida, tendo em 

vista que o bairro " JARDIM SANTA MARIA", indicado junto ao ID 

11243734, não consta na relação de Bairros junto ao Município de 

Cuiabá-MT, e, no mesmo prazo, intima-se a parte autora para providenciar 

o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado, devendo ser recolhida através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de Diligência, 

referente ao novo ou exato endereço a ser indicado por Vossa Senhoria, 

tendo em vista que o ato de citação/intimação tem abrangência de 

cumprimento pelos oficiais de justiça da Comarca de Várzea Grande - MT, 

sendo que, para maiores informações, contactar à Central de Mandado 

desta Comarca, telefone: 65-3688-8400.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003348-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DIAS DO PRADO (EXECUTADO)

JOSE CARLOS DIAS DO PRADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 dias 

Várzea Grande-MT, 28 de junho de 2018 Cumprindo o disposto no 

Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade 

de intimar o advogado da parte autora, para que em 05(cinco) dias, 

manifestar-se sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do artigo 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. ADELIA DE SOUZA GERMANO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001231-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

J E COMERCIO E SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001231-03.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: J E COMERCIO E SERVICO DE MONITORAMENTO 

ELETRONICO LTDA - ME Vistos. 1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, 

do CPC, viabiliza a indisponibilidade nos ativos financeiros da parte 

devedora, em aplicação à gradação prevista no art. 835, I, do mesmo 

código, que estabelece o dinheiro como preferência na ordem dos bens a 

serem penhorados/arrestados. 2. Não bastasse, o Superior Tribunal de 

Justiça já pacificou entendimento no sentido de possibilitar o arresto pelo 

sistema Bacenjud, (REsp 1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 

15.04.2011), até o limite do débito indicado nos autos. 3. Diante disso, 

defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, 

via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, 

conforme extrato da operação que ora se junta. 4. Contudo, a par das 

informações prestadas pela instituição financeira, verificou-se a 

inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) devedor(a), conforme 

extrato em anexo. 5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, e, em caso de 

inércia, intimem-se pessoalmente o exequente a promover o andamento do 

feito, no prazo acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 6. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003508-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO PAULO DA SILVA (EXECUTADO)

JULIANO TEOFILO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 dias 

Várzea Grande- MT, 28 de junho de 2018 Cumprindo o disposto no 

Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade 

de intimar o advogado da parte autora, para que em 05(cinco) dias, 

manifestar-se sobre a certidão parcialmente negativa do Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do artigo 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. ADELIA DE SOUZA GERMANO
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 
 
PORTARIA Nº 339/2018-GRHFC 
(3ª alteração) 
 
A JUÍZA DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento nos artigos 52, inciso XV, da Lei nº 4.964, de 26 de 
dezembro de 1985 (COJE), bem como nas orientações e determinações da Egrégia 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 
 
CONSIDERANDO a permuta entre os Magistrados Dr. Lídio Modesto da Silva Filho, 
Juiz da 4ª Vara Criminal e Drª. Mônica Catarina Perri Siqueira, Juíza da 1ª Vara 
Criminal, conforme consta no expediente CIA nº. 0057821-52.2018.8.11.0000; 
 
CONSIDERANDO a Licença Médica do Oficial de Justiça César Divino de Siqueira, 
conforme consta no expediente CIA nº. 0716810-96.2018.8.11.0001; 
 
RESOLVE: 
 
ART. 1.º Alterar a ESCALA de Plantão Judiciário dos finais de semana e feriados do 
Polo Cuiabá, bem como do plantão semanal da Comarca de Cuiabá, no mês de Junho de 
2018, estabelecida pela Portaria nº. 242/2018-GRHFC de 14/05/2018, das 19:01h do dia 
29/06/2018 até as 19:00h do dia 30/06/2018, da área criminal da seguinte forma: 
 
ÁREA CRIMINAL 
 
Das 19:01h do dia 29/06/2018 até as 19:00h do dia 30/06/2018 
Juiz(a):    Dr. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO 
                                                Juízo da 4ª Vara Criminal 
Gestor:     FABRÍCIO FIGUEIREDO NASCIMENTO  

 Telefone(s): 3648-6185 / 99949-0558 
Oficiais de Justiça:                  ALEXANDRE GIRARD RIBEIRO DA SILVA 

 Telefone(s): 99642-8737 
 GICÉLIA PEDRA CAPIOTO 
 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:  SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
ART. 2º. O Serviço de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá obedecer às 
disposições pertinentes contidas na CNGC/MT e nos Provimentos nº. 10/2016-CM e 
01/2017-CM. 

 
ART. 3º. Os Juízes de Direito dos Juizados Especiais Cíveis, nos dias em que estiverem 
escalados para o plantão, ficarão nos respectivos Juizados, já o Juiz de Direito do 
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Juizado Especial Criminal Unificado, irá cumprir o plantão presencial de final de 
semana e feriados na sala de Audiências de Custódia do Fórum de Cuiabá. 

 
ART. 4º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de publicação da 
Portaria no Diário da Justiça Eletrônico. 

 
ART. 5º. A Gestora da Central de Mandados deste Fórum deverá afixar a Portaria em 
local visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da 
convocação, notificando-os pessoalmente. 

 
ART. 6º. Os Gestores Administrativos das Unidades Judiciárias localizadas fora do 
prédio do Fórum deverão afixar a Portaria em local visível para que os Oficiais de 
Justiça escalados tomem conhecimento da convocação, notificando-os pessoalmente. 

 
ART. 7º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Criminais devem receber os flagrantes 
dos réus presos e que vão participar das audiências de custódia, fazendo o “cadastro 
rápido”, bem como expedir os documentos necessários ao cumprimento das 
determinações judiciais da audiência de custódia (Prov. 01/2017-CM) ficando 
autorizados a convocar todos os servidores da secretaria e obrigatoriamente até 2 (dois) 
servidores da própria secretaria plantonista para auxiliarem na realização dos trabalhos, 
por dia  de plantão,  em dia não  útil, sendo  um  deles  para o período matutino, das 8 às 
13 horas, para recebimento, cadastro rápido e autuação dos flagrantes.  

 
ART. 8º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Cíveis ficam autorizados a convocar até 1 
(um) servidor da própria secretaria plantonista para auxiliar na realização dos trabalhos, 
por dia de plantão, em dia não útil. 

 
ART. 9º. Os Juízes Plantonistas Cíveis e Criminais responderão pelas Comarcas de 
Cuiabá, Chapada dos Guimarães e Santo Antônio de Leverger, nos finais de semana e 
feriados, conforme artigo 11 do Provimento n. 10/2016-CM, sendo que cada Comarca 
contará com sua equipe de apoio (Gestor Judiciário e Oficial de Justiça).  

 
ART. 10º. A alteração da escala, inclusive por permuta, depende de solicitação 
justificada do magistrado, com antecedência máxima de 3 (três) dias do início do 
plantão, dirigida e devidamente autorizada pela Corregedoria-Geral da Justiça, 
excepcionadas as situações relacionadas nos parágrafos do artigo 21 do Provimento n. 
10/2016-CM, devendo o magistrado encaminhar cópia da solicitação para a Diretoria do 
Fórum de Cuiabá. 

 
ART. 11. O Juiz que não comparecer ao plantão por motivo justo e excepcional, 
comunicará o fato ao seu respectivo substituto direto na escala e assim sucessivamente, 
cientificando à Corregedoria-Geral da Justiça e à Diretoria do Fórum de Cuiabá. 
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Parágrafo Único. Nessa hipótese haverá compensação por meio de assunção de plantão 
pelo substituído no lugar do substituto, na primeira oportunidade quando da vez deste, e 
na impossibilidade, pela unidade judiciária em que o substituído se encontrava afeto. 

 
ART. 12. A presente Portaria deverá ser lançada no Sistema de Plantão Judiciário 
Eletrônico, nos termos do supracitado Provimento n. 10/2016-CM, e, após a 
homologação, os dados nela constantes estarão disponíveis automaticamente no “site” 
do Tribunal de Justiça - “link” plantão de Comarcas, para acesso pelo cidadão. 

 
Publique-se, depois de homologada, remetendo-se cópia da escala ao Conselho da 
Magistratura, aos Juízes plantonistas, à Presidência da OAB/MT, à Procuradoria-Geral 
da Justiça, à Defensoria Pública Estadual e à Coordenadoria da Polícia Civil, dando-se 
ciência desta, ainda, aos serventuários da Justiça e ao Cartório Distribuidor. 

 
Registre-se e cumpra-se. 

 
Cuiabá, 28 de junho de 2018. 

 
 

(ASSINADO DIGITALMENTE) 
EDLEUZA ZORGETTI  MONTEIRO DA SILVA 
JUIZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO 
 

Disponibilizado - 29/06/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10285 Caderno de Anexos - 4 de 7



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 
 
PORTARIA Nº 340/2018-GRHFC 
(1ª alteração) 
 
A JUÍZA DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento nos artigos 52, inciso XV, da Lei nº 4.964, de 26 de 
dezembro de 1985 (COJE), bem como nas orientações e determinações da Egrégia 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 
 
CONSIDERANDO a permuta entre os Magistrados Dr. Lídio Modesto da Silva Filho, 
Juiz da 4ª Vara Criminal e Drª. Mônica Catarina Perri Siqueira, Juíza da 1ª Vara 
Criminal, conforme consta no expediente CIA nº. 0057821-52.2018.8.11.0000; 
 
CONSIDERANDO a Licença Médica do Oficial de Justiça César Divino de Siqueira, 
conforme consta no expediente CIA nº. 0716810-96.2018.8.11.0001; 
 
RESOLVE: 
 

ART. 1.º Alterar a ESCALA de Plantão Judiciário dos finais de semana e feriados do 
Polo Cuiabá, bem como do plantão semanal da Comarca de Cuiabá, no mês de Julho de 
2018, estabelecida pela Portaria nº. 315/2018-GRHFC de 15/06/2018, no período das 
19:01h do dia 30/06/2018 até as 11:59h do dia 06/07/2018 e das 19:01h do dia 06 até as 
11:59h do dia 13/07/2018, da área criminal da seguinte forma: 

ÁREA CRIMINAL 
 
Das 19:01h do dia 30/06/2018 até as 11:59h do dia 06/07/2018 
Juiz(a):    Dr. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO 
                                                Juízo da 4ª Vara Criminal 
Gestor:     FABRÍCIO FIGUEIREDO NASCIMENTO  

 Telefone(s): 3648-6185 / 99949-0558 
Oficiais de Justiça:                  ALEXANDRE GIRARD RIBEIRO DA SILVA 

 Telefone(s): 99642-8737 
 GICÉLIA PEDRA CAPIOTO 
 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:  SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Das 19:01h do dia 06 até as 11:59h do dia 13/07/2018 
Juiz(a):    Drª. MÔNICA CATARINA PERRI SIQUEIRA 
                                                 Juízo da 1ª Vara Criminal 
Gestor:     ROSANA ALBUQUERQUE DUTRA 

 Telefone(s): 3648-6155 / 99949-0558 
Oficiais de Justiça:  ELIZANGELA DOS ANJOS SOARES FARIAS 

 Telefone(s): 99642-8737 
 REGIS LISBOA RODRIGUES 
 Telefone(s): 99326-7998 
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Cartório Distribuidor:   AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 
 Telefone(s): 99997-5916 
 

ART. 2º. O Serviço de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá obedecer às 
disposições pertinentes contidas na CNGC/MT e nos Provimentos nº. 10/2016-CM e 
01/2017-CM. 

 
ART. 3º. Os Juízes de Direito dos Juizados Especiais Cíveis, nos dias em que estiverem 
escalados para o plantão, ficarão nos respectivos Juizados, já o Juiz de Direito do 
Juizado Especial Criminal Unificado, irá cumprir o plantão presencial de final de 
semana e feriados na sala de Audiências de Custódia do Fórum de Cuiabá. 

 
ART. 4º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de publicação da 
Portaria no Diário da Justiça Eletrônico. 

 
ART. 5º. A Gestora da Central de Mandados deste Fórum deverá afixar a Portaria em 
local visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da 
convocação, notificando-os pessoalmente. 

 
ART. 6º. Os Gestores Administrativos das Unidades Judiciárias localizadas fora do 
prédio do Fórum deverão afixar a Portaria em local visível para que os Oficiais de 
Justiça escalados tomem conhecimento da convocação, notificando-os pessoalmente. 

 
ART. 7º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Criminais devem receber os flagrantes 
dos réus presos e que vão participar das audiências de custódia, fazendo o “cadastro 
rápido”, bem como expedir os documentos necessários ao cumprimento das 
determinações judiciais da audiência de custódia (Prov. 01/2017-CM) ficando 
autorizados a convocar todos os servidores da secretaria e obrigatoriamente até 2 (dois) 
servidores da própria secretaria plantonista para auxiliarem na realização dos trabalhos, 
por dia  de plantão,  em dia não  útil, sendo  um  deles  para o período matutino, das 8 às 
13 horas, para recebimento, cadastro rápido e autuação dos flagrantes.  

 
ART. 8º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Cíveis ficam autorizados a convocar até 1 
(um) servidor da própria secretaria plantonista para auxiliar na realização dos trabalhos, 
por dia de plantão, em dia não útil. 

 
ART. 9º. Os Juízes Plantonistas Cíveis e Criminais responderão pelas Comarcas de 
Cuiabá, Chapada dos Guimarães e Santo Antônio de Leverger, nos finais de semana e 
feriados, conforme artigo 11 do Provimento n. 10/2016-CM, sendo que cada Comarca 
contará com sua equipe de apoio (Gestor Judiciário e Oficial de Justiça).  

 
ART. 10º. A alteração da escala, inclusive por permuta, depende de solicitação 
justificada do magistrado, com antecedência máxima de 3 (três) dias do início do 
plantão, dirigida e devidamente autorizada pela Corregedoria-Geral da Justiça, 
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excepcionadas as situações relacionadas nos parágrafos do artigo 21 do Provimento n. 
10/2016-CM, devendo o magistrado encaminhar cópia da solicitação para a Diretoria do 
Fórum de Cuiabá. 

 
ART. 11. O Juiz que não comparecer ao plantão por motivo justo e excepcional, 
comunicará o fato ao seu respectivo substituto direto na escala e assim sucessivamente, 
cientificando à Corregedoria-Geral da Justiça e à Diretoria do Fórum de Cuiabá. 

 
Parágrafo Único. Nessa hipótese haverá compensação por meio de assunção de plantão 
pelo substituído no lugar do substituto, na primeira oportunidade quando da vez deste, e 
na impossibilidade, pela unidade judiciária em que o substituído se encontrava afeto. 

 
ART. 12. A presente Portaria deverá ser lançada no Sistema de Plantão Judiciário 
Eletrônico, nos termos do supracitado Provimento n. 10/2016-CM, e, após a 
homologação, os dados nela constantes estarão disponíveis automaticamente no “site” 
do Tribunal de Justiça - “link” plantão de Comarcas, para acesso pelo cidadão. 

 
Publique-se, depois de homologada, remetendo-se cópia da escala ao Conselho da 
Magistratura, aos Juízes plantonistas, à Presidência da OAB/MT, à Procuradoria-Geral 
da Justiça, à Defensoria Pública Estadual e à Coordenadoria da Polícia Civil, dando-se 
ciência desta, ainda, aos serventuários da Justiça e ao Cartório Distribuidor. 

 
Registre-se e cumpra-se. 

 
Cuiabá, 28 de junho de 2018. 

 
 

(ASSINADO DIGITALMENTE) 
EDLEUZA ZORGETTI  MONTEIRO DA SILVA 
JUIZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO 
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